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uvOd In RazvOjne  
PeRsPeKTIve

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih or-
ganizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) je tudi v letu 2015 
izpolnjevala poslanstvo in namen enako kot v preteklosti, 
to je konsistentno zagotavljanje finančnih sredstev in-
validskim in humanitarnim organizacijam v RS, za iz-
vajanje posebnih socialnih programov in storitev za 
reševanje socialnih stisk in težav posameznikov ozi
roma reševanje potreb po socializaciji in vključevanju 
teh oseb v družbo. Ne smemo pozabiti na prav tako 
pomembno družbeno poslanstvo obeh skupin orga
nizacij, in sicer da prek svojega delovanja zagovarjajo 
in zastopajo interese povezanih skupin invalidov in 
drugih posameznikov v oblikah strukturiranega dia
loga civilne družbe z različnimi sogovorniki. Takšen 
dialog je nujno potreben, da pride do pretoka infor
macij o težavah in problemih, 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 . 

Tako kot v letu 2014 smo bili tudi v letu 2015 soočeni 
s kruto realnostjo za skoraj dva milijona evrov nižjih 
koncesnin za pokrivanje potreb invalidskih in humani-
tarnih organizacij, ki je posledica celoletne 10-odstotne 
obdavčitve prometa Loterije Slovenije in Športne Loterije 
na podlagi Zakona o davku od srečk, navkljub javnemu 
zagotavljanju dnevne politike ob sprejemanju navedene 
davčne zakonodaje, da uvedba davka ne bo imela posledic 
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
(magnetogram je dostopen na spletni strani Državnega 
zbora RS) . Svet fundacije in njen direktor sta poskušala 
narediti vse, da tega izpada invalidske in humanitarne 
organizacije ne bi čutile . Rezervna denarna sredstva 
(presežke prihodkov nad odhodki preteklih let) bomo 
v roku dveh do treh let počrpali in takrat se bodo inva-
lidske in humanitarne organizacije soočile s krčenjem fi-
nanciranja njihovih programov . Posledično bodo morale 
narediti dvoje: nižati kvaliteto izvedenih storitev za upora-
bnike oziroma zaostriti kriterije za koriščenje programov, 
da bodo ohranili kvaliteto socialnih storitev za manjše 
število uporabnikov . Upamo, da bo prišlo do sprememb 
in dopolnitev zadevnega zakona, še bolje pa do njegove 
odprave . Izpad smo v letih 2014 in 2015 še lahko blažili, 
predvsem s finančnimi rezervami iz preteklih let, vendar 
tega na dolgi rok fundacija ne bo mogla . Tako smo tudi 
v letu 2015 sprejeli odločitev o negativnem poslovanju v 
letu 2015 v višini skoraj 600 .000 EUR . Takšne navedene 

odločitve fundacije, ki so posledica nižjih prilivov konce-
sijskih zavezancev glede na finančni načrt, so možne samo 
zaradi dejstva avtonomnega upravljanja koncesijskih 
sredstev s strani FIHO za sofinanciranje programov, de-
lovanja in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij, 
pri čemer smo manjko sredstev dodajali iz prej navedenih 
presežkov preteklih let .

FIHO, ki ga poleg direktorja upravljajo predstavniki in-
validskih in humanitarnih organizacij, bo nedvomno vpet 
v napovedane spremembe . V mislih imamo predvsem 
Zakon o igrah na srečo, Zakon o lastninskem preobliko-
vanju Loterije Slovenije, ki bo večinsko odpravljen, saj 
naj bi v veljavo stopil zakon, ki bo urejal delovanje obeh 
fundacij (FIHO in FŠO) . Soočeni bomo verjetno tudi 
s spremembo druge zakonodaje, ki lahko vpliva na ob-
seg delovanja FIHO (napoved novelacije Zakona o hu-
manitarnih organizacijah, uvedba Zakona o osebni asis-
tenci ali pa Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju 
za primer dolgotrajne oskrbe) . Napovedane spremembe 
kažejo na izboljšave . Tudi na izboljšave za nadaljnji raz-
voj sistemskega, javnega in reguliranega financiranja in-
validskih, humanitarnih in športnih organizacij, ki prek 

svojih večinskih predstavnikov avtonomno, pod vnaprej 
znanimi pogoji in merili v nadzorovanem okolju upravl-
jajo javna koncesijska sredstva od iger na srečo . Bomo pa 
ob uvajanju nove zakonodaje v obeh fundacijah, ne glede 
na dosedanje neosnovane obtožbe vedno istih tožnikov, 
deležili na splošnem družbenem vzdušju nezaupanja . To 
se nakazuje v vgrajevanju vrste dodatnih kontrolnih me-
hanizmov za nadzor pravilnosti delovanja obeh fundacij 
navkljub temu, da ima to za posledico višje stroške in bi-
rokratizacijo postopkov dela . 

V precejšnjo pomoč pri sprejemanju nadaljnjih odločitev 
za izboljšanje pri našem delovanju bo zagotovo naznanitev 
Računskega sodišča RS, da načrtuje izvedbo revizije v 
FIHO za leti 2014/2015 . S pomočjo Računskega sodišča, 
kakor tudi s prakso upravnega sodišča, bomo lahko ob-
jektivno preverili praktičen učinek prenovljenih Navodil 
za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih 
letnih delovnih programov prijavljenih organizacij . Po 
našem trdnem prepričanju zagotavljajo transparentnost 
in sledljivost odločitev o razporejanju sredstev invalids-
kim in humanitarnim organizacijam, kakršno je definiralo 
Računsko sodišče RS, ko je v svojem revizijskem poročilu 

o FIHO za leti 2007/2008 zapisalo, da mora fundacija 
oblikovati »taka merila, kriterije in standarde, da bi s 
točkovanjem ali na drugačen metodološko utemeljen 
način zagotovila enakopraven dostop in transparentno 
razporeditev sredstev fundacije« .

Zagotovo si na podlagi našega dela in prizadevanja želimo 
višje stopnje razumevanja pomena FIHO kot pomemb-
nega družbenega podsistema za več kot 500 tisoč ljudi, 
ki so se zaradi subjektivnih ali objektivnih razlogov znašli 
v različnih socialnih stiskah . Menimo, da je iz poročila 
mogoče razbrati kvalitetno delo fundacije, kakor tudi de-
jstvo, da fundacija dosega svoje poslanstvo . FIHO zagot-
avlja izvajanje posebnih socialnih programov in storitev v 
več kot 100 nacionalnih invalidskih in humanitarnih or-
ganizacijah, ki prek mreže več kot 800 lokalnih organizaci-
jskih enot na celotnem območju Republike Slovenije dose-
gajo več kot 500 tisoč posameznikov in njihovih družin . 
Hitro in arbitrarno poseganje v tako občutljiv družbeni 
ekosistem brez proaktivnega sodelovanja predstavnikov 
vseh deležnikov na področju iger na srečo (državne in stro-
kovne institucije, predvsem pa invalidske, humanitarne in 
športne organizacije) lahko resno eksistencialno ogrozi na-
jbolj ranljive družbene skupine, invalide, bolnike in osebe, 
ki so na meji ali pod mejo revščine .

Direktor FIHO
Štefan Kušar

Ljubljana, marec 2016

UP – Društvo za pomoč odvisnikom 
in njihovim svojcem - Organizirane 
prostočasne aktivnosti v Programu za 
mladostnike 
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uPRavLjanje 
deLnIŠKe dRuŽBe 
LOTeRIje sLOvenIje

Lastniška struktura

Delničarji Delež
Predstavniki 
v  nadzornem 

svetu
Fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitar-
nih organizacij – FIHO

40 % 2

Kapitalska družba – KAD 25 % 1
Slovenski državni holding 
- SDH 15 % 1

Fundacija za financiranje 
športnih organizacij – 
FŠO

10 % 1

Zaposleni, nekdanji za-
posleni in upokojenci 10 % 4

Vlada RS  1

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	
invalidskih organizacij oziroma socialnih programov 
humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk 
in težav oziroma reševanje socialnih potreb posa-
meznikov;

•	 delovanja	invalidskih	in	humanitarnih	organizacij;
•	 naložb	v	osnovna	sredstva	invalidskih	in	humanitarnih	

organizacij ter njihovo vzdrževanje .

Tudi leta 2015 je FIHO sledila svojemu osnovnemu na-
menu, zaradi katerega je bila ustanovljena, in sicer:

•	 Organizacije,	 katerih	 dejavnosti	 je	 FIHO	 so/finan-
cirala, so s svojim delovanjem in izvajanjem programov 
pomembno prispevale k izboljšanju socialnega položaja 
svojih članov/uporabnikov oziroma k ohranjanju 
doseženega položaja in k ustvarjanju pogojev za kako-
vostno in neodvisno življenje uporabnikov/članov .

•	 Sredstva	FIHO	 so	bila	 v	 organizacijah	porabljena	 za	
namene, za katere so bila pridobljena, kar je fundacija 
tudi leta 2015 ugotavljala z izvajanjem nadzora v posa-
meznih invalidskih in humanitarnih organizacijah, 
katerih dejavnosti je v letu 2014 so/financirala .

Fundacija ima po Zakonu o lastninskem preoblikovanju 
Loterije Slovenije 40-odstotni kapitalski delež Loterije 
Slovenije d . d . . Fundacija svoje lastniške pravice uveljav-
lja prek skupščine, v skladu s statutom delniške družbe in 
dogovorno z drugimi delničarji pa imenuje tudi dva člana 
v 10-članski nadzorni svet . Na predlog sveta FIHO sta tre-
nutna člana Nadzornega sveta FIHO predsednik Društva 
distrofikov Slovenije Boris Šuštaršič, ki je obenem tudi 
predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije in Gregor 
Kobal, predsednik Sveta fundacije . Svet fundacije že vrsto 
let opozarja, da je sestava nadzornega sveta Loterije Slo-
venije sicer v skladu z zakonodajo, ne pa tudi v skladu s 
kapitalskimi deleži, tako da interesi uporabnikov invalid-
skih, humanitarnih in športnih organizacij niso zadostno 
zastopani v smislu namena oblikovanja teh javnih sredstev . 
Dejstvo je, da so poleg predstavnikov kapitala imenovani 
tudi predstavnik Vlade RS na podlagi Zakona o igrah na 
srečo ter trije predstavniki zaposlenih na podlagi Zakon o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju . 

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 . 

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije 
(Uradni list RS, št . 109/11) in s sklepom Državnega zbo-
ra RS o imenovanju članov sveta FIHO (Uradni list RS, 
št . 23/12) ter sklepom Vlade RS z dne 14 . junija 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 . Društvo ključ - Center za boj proti 

trgovini z ljudmi

FIHO je o svojem delovanju obveščala javnost prek splet-
nih strani in obvestil za javnost predvsem po sejah sveta in 
v obliki objave zapisnikov s sklepi na svoji spletni strani . 
Poleg razporeditve sredstev FIHO na svoji predstavitveni 
strani objavlja tudi višine prejetih koncesijskih dajatev po 
posameznih koncesionarjih ter druge pomembne infor-
macije 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 je v rokih posredo-
vala tudi informacije javnega značaja na podlagi prejetih 
zahtev zanje . 

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 
2015 v nadaljevanju vsebuje delo sveta fundacije, organov 
FIHO in predstavitev denarnih virov, razporeditev sred-
stev invalidskim in humanitarnim organizacijam po posa-
meznih namenih in namensko porabo odobrenih sred-
stev . Poročilo vsebuje tudi povzetek izvedenih nadzornih 
pregledov FIHO leta 2015 o porabi sredstev v organizaci-
jah leta 2014 . V zaključku so objavljeni računovodski iz-
kazi FIHO v obliki razkritij bilance stanja ter izkaza po-
slovnega izida po posameznih uporabnikih za leto 2015, 
kakor tudi podatki o porabi po računovodskih stroškovnih 
mestih in podatki o mesečnih prilivih koncesionarjev ter 
mesečnih obveznostih FIHO do invalidskih in humani-
tarnih organizacij na podlagi sklepov o razporeditvi sred-
stev za leto 2015 . 
 

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

Strokovna služba

Breda Oman 
Nika Verovšek 
Janja Vrečko 
Dragi Mumelj 
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V medijskem prostoru še vedno zaznavamo pojavljanje 
domačih in tujih oglasov in povezave na spletne strani, ki 
ponujajo različne igre na srečo, predvsem pa športne stave 
na svetovnem spletu . Prav tako se v nekaterih gostinskih 
lokalih pojavljajo naprave, ki naj bi služile brezplačni zaba-
vi gostov, vendar omogočajo tudi vplačila za igre na srečo 
in izplačila dobitkov . Te igre na srečo se nemalokrat prire-
jajo brez dovoljenja ministrstva za finance ali Finančnega 
urada RS in lastniki oziroma prireditelji ne odvajajo kon-
cesijskih 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 dovoljenje za prire-
janje klasičnih oziroma posebnih iger na srečo in plačujejo 
koncesijske dajatve ter vse druge davščine . Posledično to 
pomeni manj sredstev za FIHO . 

Zaradi vsega naštetega trdimo, da država s svojimi 
pooblaščenimi institucijami premalo ščiti slovenske in-
terese na tem področju .

Državni prireditelji klasičnih iger na srečo se na evropski 
ravni medsebojno interesno in poslovno povezujejo zato, 
da se klasične igre na srečo izvajajo na družbeno odgovoren 
način, in zaradi povezovanja v širša območja (denimo več 
držav) prirejanja iger na srečo z namenom pridobivanja 
več sredstev za dobre namene . Vsak nacionalni prireditelj 
na podlagi koncesije oziroma dovoljenja pristojnega or-
gana svoje države prireja skupno igro po skupno dogovor-
jenih, 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 fundaciji od igralnic preje-
mata le 2,2 % koncesijskih dajatev, to v praksi pomeni, da 
je ogrožen dosedanji stabilni obseg (so)financiranja inva-
lidskih, humanitarnih in športnih organizacij, kajti spletne 
igre v sodobni družbi izpodrivajo dosedanje klasične igre 
na srečo . 

Gibanje prihodkov FIHO po koncesionarjih od leta 
2006 do 2015 (v EUR) 

Struktura prihodkov FIHO po koncesionarjih v letu 
2015 

Loterija Slovenije 89 %
Športna loterija 6 %
Igralnice in občasni prireditelji iger 
na srečo

5 %

Že ob ustanovitvi Loterije Slovenije so bila izoblikovana 
družbena izhodišča za (so)financiranje invalidskih, hu-
manitarnih in športnih organizacij . Izkazalo se je, da 
so koncesijske dajatve izvajalcev iger na srečo 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 socialne programe, ki 
jih za posamezne skupine težjih invalidov izvajajo invalid-
ske organizacije . Slepi, gluhi, mišično oboleli, paraplegiki, 
osebe z motnjami v duševnem razvoju, invalidi s kom-
biniranimi okvarami in motnjami 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 neod-
visnega življenja invalidov, namreč pomenijo nepogrešljive 
sestavine splošnega sistema invalidskega in socialnega 
varstva . Pomembna kakovost koncesijskih sredstev od iger 
na srečo je tudi v tem, da za njihove uporabnike pomenijo 
razmeroma zanesljiv in stabilen vir financiranja . 

Namenska poraba koncesijskih sredstev od iger na srečo 
se je ves čas ohranjala na področju invalidskih, humani-

PRIdOBIvanje sRedsTev
tarnih in športnih dejavnosti . V času sedanje finančno-
gospodarske krize pa so ta sredstva še toliko pomembnejša, 
ker odločilno vplivajo na vzdržnost socialnega položaja 
invalidov, socialno ogroženih skupin prebivalstva in 
ohranjanje športa . Zato opozarjamo, da bi vsak poseg v 
ta sistem namenskih javnih in zakonsko reguliranih sred-
stev povzročil razpad delovanja invalidskih, humanitarnih 
in športnih organizacij ter tako povzročil nepopravljivo 
družbeno škodo na račun njihovih uporabnikov .

V skladu z Zakonom o igrah na srečo klasične igre na 
srečo prirejata Loterija Slovenije in v omejenem obsegu 
Športna loterija . 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)financiran-
je invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, 
medtem ko se od koncesijskih dajatev igralnic namenja 
fundacijama le 2,2 % .

Prilivi koncesijskih dajatev za devetletno obdobje po posameznih prirediteljih (v EUR)  

Leto Loterija Slovenije Športna loterija Posebne igre 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
2014 14 .318 .951,00 951 .809,00 846 .558,00 16 .117 .318,00
2015 16.523.267,00 965.406,00 847.361,00 18.336.034,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201520142013

25 .000 .000,00

20 .000 .000,00

15 .000 .000,00

10 .000 .000,00

5 .000 .000,00

0,00

Prilivi koncesijskih dajatev za devetletno obdobje po posameznih prirediteljih (v EUR) 

 Loterija Slovenije
 Športna loterija
 Igralnice in občasni pri-

reditelji iger na srečo

 Loterija Slovenije
 Športna loterija
 Igralnice in občasni prireditelji iger na srečo

Prilivi vseh koncesijskih dajatev v obdobju 2006‒2015 
(v EUR)
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vPLIv uvedBe zaKOna 
O davKu Od sReČK na 
vIŠInO KOnCesIjsKIh 
dajaTev In nezaKOnITI 
POnudnIKI KLasIČnIh 
IGeR na sReČO

Leta 2015 je bila Loterija Slovenija d .d . tako kot leta 
2014 soočena z obveznostjo plačevanja 10% »promet-
nega« davka od srečk od ustvarjenega prometa na podlagi 
Zakona o davku od srečk, ki naj bi kot interventni zakon 
v času ekonomske krize pripomogel h konsolidaciji fis-
kalne politike Republike Slovenije . V okviru razprav ob 
sprejemanju dotičnega zakona je Ministrstvo za finance 
na podlagi svojih analiz trdilo, da uvedba davka ne bo 
vplivala na višino koncesijskih dajatev, ki jih generirata 

Iz tabele nedvomno izhaja, da je Republika Slovenija v 
dveh letih (2014 in 2015) po uvedbi davka od srečk za 
proračunske potrebe pridobila okoli 34 milijonov EUR, 
invalidske in humanitarne organizacije pa so za izvajanje 

socialnih programov in storitev, delovanje ter naložbe 
izgubile nekaj več kot 4 milijone EUR . 
Dejstvo je, da smo v tem poglavju kljub optimizaciji po-
slovanja in stroškov obeh loterij, ki generirata glavnino 

1.  svet fIhO
Pomembnejše naloge sveta so:
•	 prejem	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 leta 2015 se-
stal na šestih rednih sejah, enkrat pa je odločal na 
korespondenčen način . 
Svet FIHO je leta 2015 obravnaval naslednje pomembnejše 
teme .

1.1.  zaključni račun fIhO za leto 2014

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 . decembra 2014 . V register osnovnih sredstev 
FIHO so bila vknjižena vsa osnovna sredstva, nabav-
ljena leta 2014, ter obračunana amortizacija pri vseh 
osnovnih sredstvih po zakonsko predpisanih amortizaci-
jskih stopnjah . Inventurna komisija je v prostorih FIHO 
opravila popis osnovnih sredstev, blagajne, popis stanja 
denarnih sredstev in kratkoročnih terjatev ter popis stanja 
kratkoročnih obveznosti .

Loterija Slovenija d .d in Športna Loterija d .d . za potrebe 
invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij . Po-
slanci takratne koalicije so verjeli zagotovilom ministrstva 
in v razpravi na več mestih citirali analizo ministrstva, da 
bodo dali glas za sprejem zakona, ker davek ne bo vplival 
na višino koncesnin za dobre namene . Žal se po dveh 
letih trditve ministrstva niso izkazale za točne, saj so se 
uresničile napovedi FIHO in Fundacije za financiranje 
športnih organizacij (v nadaljevanju FŠO) o znižanju 
višine koncesnin za potrebe najbolj odrinjenih posa-
meznikov na obrobje družbe, ki jim pomagajo invalidske 
in humanitarne organizacije s sredstvi FIHO, kakor tudi 
koncesnine za potrebe vrhunskega kakor tudi rekreativne 
športa v Republiki Sloveniji . 

Na podlagi podatkov Loterije Slovenije d .d ., Športne 
Loterije d .d ., posebnega davčnega urada Republike Slo-
venije ter javno objavljenih poslovnih poročil FIHO in 
FŠO, smo ugotovili višino tistih koncesijskih sredstev, ki 
bi jih lahko obe fundaciji dobili, v kolikor ne bi bil uve-
den davek od srečk .

deLO sveTa, KOmIsIj In 
nadzORneGa OdBORa 
fIhO

sredstev obeh fundacij (skoraj 90% vseh prihodkov), že v 
lansko letnem poročilu opisali način vplivanja uvedenega 
davka na višino koncesijskih dajatev . Upoštevaje razprave 
poslank in poslancev ob sprejemanju predloga Zakona o 
davku od srečk poleti 2013, 2,6-odstotno gospodarsko 
rast za leto 2014 in leto 2015 po podatkih Urada za mak-
roekonomske analize in razvoj, upravičeno pričakujemo, 
da bodo v najkrajšem času stekli postopki ter razprave 
o spremembi Zakona o davku od srečk v smislu nižanja 
odstotka višine davka oziroma o odpravi navedenega za-
kona na podlagi predloga za spremembe in dopolnitve 
Zakona o davku od srečk, ki ga je potrdil Svet FIHO na 
svoji 22 . seji dne 29 .2 .2016 . 

Na drugi strani se v FIHO, kakor tudi FŠO, še vedno 
srečujemo z nelojalno konkurenco tujih ponudnikov 
spletnih stav oziroma iger na srečo Loteriji Sloveniji ter 
Športni loteriji, kar posledično pomeni zmanjševanje 
sredstev, namenjenih invalidskim, humanitarnim in 
športnim organizacijam, saj ne vplačujejo koncesijskih 
dajatev obema fundacijama, hkrati pa tudi ne plačujejo 
drugih fiskalnih obveznosti v integralni državni proračun . 
Po naših ocenah je tega več kot 60 milijonov evrov na 
leto . 

Soočeni smo z razvojem informacijske tehnologije na 
različnih napravah, kar omogoča še hitrejše širjenje pri-
rejanja iger na srečo, ki potekajo prek svetovnega spleta 
in različnih drugih telekomunikacijskih sredstev . Tudi v 
slovenskem medijskem prostoru se pojavljajo različni pri-
reditelji, pri čemer najbolj izstopajo: BWin, Bet at home 
in Sportingbet . Omeniti velja tudi Internacional sport 
fundation, ki oglašuje povezavo Sportingbet . 
Zato 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 zemeljske igre 
sodijo v izključno pristojnost države glede določanja nji-
hovega obsega, strukture in pogojev prirejanja .

Odločitev Slovenije, da omeji spletne klasične igre na 
srečo le na imetnike dveh obstoječih koncesij za klasične 
igre, je odraz njene diskrecijske pravice uresničevanja 
pomembnih ciljev v javnem interesu . Od doslednosti 
ravnanja v javnem interesu so odvisne pravne možnosti, 
da se nezakonite ponudbe iz drugih držav učinkovito 
prepove . Ker v skladu s svojim poslanstvom Loterija Slo-
venije in Športna loterija ne moreta popolnoma svobod-
no vplivati na atraktivnost lastne ponudbe, mora država 
poskrbeti za učinkovito prepoved prirejanja iger na srečo 
nezakonitim prirediteljem . 

 Loterija Slovenije d .d .  Športna loterija d .d .
 2014 2015 2014 2015

Obračunana in izplačana koncesnina     
FIHO 14 .318 .951,00 16 .523 .267,00 951 .809,00 965 .406,00
FŠO 4 .048 .633,00 3 .970 .263,00 3 .494 .920,00 3 .620 .492,00

skupaj 18 .367 .584,00 20 .493 .530,00 4 .446 .729,00 4 .585 .898,00
Ocena višine koncesnine ob predpostavki  
0% davka od srečk

    

FIHO 15 .818 .951,00 18 .323 .267,00 1 .321 .293,00 1 .328 .187,00
FŠO 4 .510 .177,00 4 .405 .800,00 4 .966 .392,00 5 .051 .697,00

skupaj 20 .329 .128,00 22 .729 .067,00 6 .287 .685,00 6 .379 .884,00
Ocena – možna koncesija - dejanska konc-
esnina 

    

FIHO 1 .500 .000,00 1 .800 .000,00 369 .484,00 362 .781,00
FŠO 461 .544,00 435 .537,00 1 .471 .472,00 1 .431 .205,00

skupaj 1 .961 .544,00 2 .235 .537,00 1 .840 .956,00 1 .793 .986,00
Ocena izpada koncesijskih dajatev za FIHO     
skupaj 2014 1.869.484,00  
skupaj 2015 2.162.781,00    
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Načrtovani prihodki iz Loterije Slovenije za leto 2016 
temeljijo na pisni oceni delniške družbe o predvidenih 
koncesijskih dajatvah v letu 2016 .

Ocena prihodkov iz koncesijskih dajatev Športne loterije 
za leto 2016 je glede na leto 2015 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 
2016 je glede na oceno za leto 2015 načrtovana v enaki 
višini, ob pričakovanju, da bodo poslovni rezultati v pri-
hodnjem letu primerljivi z rezultati letošnjega leta .

Dividende Loterije Slovenije za leto 2016 so načrtovane v 
povprečju, opredeljenem v srednjeročnem načrtu Loterije 
Slovenije . Na tej podlagi je izdelana ocena, da bodo dividen-
de tudi leta 2016 dosegle enako višino kot leta 2015 . Takšna 
projekcija je izdelana na osnovi poročila delniške družbe 
o načrtovanem dobičku v prihodnjem letu in na osnovi 
poprečnega (zaradi izjemnih okoliščin je izvzeto leto 2013) 
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 osnovi finančnega načrta za 
leto 2016 . 

Znesek v višini 567 .000 € za delovanje FIHO v letu 2016 
pomeni 3 % vseh razpoložljivih odhodkov FIHO v letu 
2016 . Točno določeno višino porabe sredstev oziroma 
poseben finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2016 je 
bil sprejet na decembrski seji sveta FIHO . 
Za objavo v Javnem razpisu za razporeditev sredstev fun-
dacije v letu 2016 so bila načrtovana sredstva v skupni 
višini 18 .333 .000 €, in sicer: 

•	 za	financiranje	invalidskih	organizacij	
 11 .916 .450 € 
•	 za	financiranje	humanitarnih	organizacij										 	

  6 .416 .550 €

Razpisana sredstva za leto 2016 tako pomenijo 3,27 % več 
sredstev, kot jih je bilo opredeljenih v finančnem načrtu 
FIHO za leto 2015 . 

prenos sredstev iz preteklega leta 1 .350 .000,00
koncesijske dajatve Loterije Slovenije 14 .500 .000,00
koncesijske dajatve Športne loterije 850 .000,00
koncesijske dajatve prirediteljev 
posebnih iger na srečo 

850 .000,00

dividende Loterije Slovenije 1 .330 .000,00
obresti na vezana sredstva 20 .000,000
SKUPAJ 18.900.000,00

rezervacija sredstev za delovanje 
FIHO 

567 .000

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

       
11 .916 .450

sredstva za izvajanje socialnih 
programov za delovanje in naložbe 
humanitarnih organizacij

        
6 .416 .550

SKUPAJ 18.900.000

Prihodki (v EUR) Odhodki (v EUR)

Grafični prikaz načrtovanih prilivov v skladu s finan
čnim načrtom FIHO za leto 2016 

Grafični prikaz odlivov v skladu s finančnim načrtom 
FIHO za leto 2016

 prenos sredstev iz preteklega leta
 koncesijske dajatve Loterije 

 Slovenije
 Koncesijske dajatve 

 Športne loterije
 Koncesijske dajatve 

 prirediteljev posebnih 
 iger na srečo

 dividende Loterije 
 Slovenije

 obresti na vezana sredstva

 rezervacija sredstev 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

Kreativna delavnica s šolarji – Dnevni center ŠENT – Šempeter pri Gorici – 
ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje

Terapevtska skupnost za zasvojene – Sopotnica 1 – Društvo Projekt človek

Svet FIHO je sprejel Finančno poročilo FIHO za leto 
2014 s podatki iz bilance stanja na dan 31 .12 .2014, iz-
kaz prihodkov in odhodkov od 1 .1 .2014 do 31 .12 .2014, 
prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov za leto 2014 v 
primerjavi z realizacijo 2013 ter prikaz odhodkov porabe 
strokovne službe ter organov FIHO za obdobje 1 .1 .2014 
do 31 .12 .2014 z realizacijo odhodkov za leti 2012 in 2013 
in sicer:

•	 skupaj	prihodki	 	 	 17.889.269	€
•	 skupaj	odhodki				 	 19.320.554	€
•	 presežek	prihodkov	nad	odhodki	 1.431.285	€.			

Svet fundacije je sprejel tudi predlog nadzornega odbora 
v zvezi z ugotovljenim stanjem likvidnostnih sredstev, s 
katerimi razpolaga FIHO in v mesecu marcu 2015 poleg 
redne dvanajstine realiziral tudi izplačilo odobrenih sred-
stev za naložbe v osnovna sredstva oz . njihovo vzdrževanje 
v celotni višini s sklepom odobrenih sredstev FIHO v letu 
2015 . Prav tako je sprejel tudi usklajen predlog komisij 
za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sred-
stev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam o 
izplačilu akontacije ene od dvanajstin v prihodnjem ob-
dobju v skladu s sklepom o razporeditvi sredstev FIHO v 
letu 2015 .

1.2.  Poročilo o delu in finančnem poslovanju fIhO za 
leto 2014

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 
2014 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 na seji dne 22 .9 .2015 in 
se z njim seznanil .

1.3. finančni načrt za leto 2016

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 določa strukturo načrtovanih odhod-
kov 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 19. seji 15. septembra 2015 
sprejel finančni načrt FIHO za leto 2016 v naslednjih 
zneskih:
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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 . 

Sredstva od koncesijskih dajatev za leto 2015 v viši-
ni 18 .336 .034 € tako predstavljajo 0,45 % oziroma 
84 .566,00 € manj sredstev v primerjavi z opredeljenimi 
sredstvi v rebalansu finančnega načrta FIHO za leto 2014 . 

Svet fundacije je na svoji 19 . seji 15 . septembra 2015 na 
podlagi 6 . in 8 . člena Pravil FIHO sprejel finančni načrt 
za leto 2016 . Finančni načrt temelji na oceni realizacije 
finančnega načrta FIHO za leto 2015, oceni poslovanja 
Loterije Slovenije d .d ., ki s plačili koncesijskih dajatev za 
trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino 
sredstev FIHO, oceni koncesijskih dajatev Športne Loter-
ije, prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih 
prirediteljev iger na srečo, ter drugih manjših prihodkov . 

Svet FIHO je na osnovi 5 . člena Pravilnika o merilih in 
pogojih za uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju: Pravil-
nik) določil, da se za leto 2016 za invalidske organizacije 
razpišejo sredstva v skupni višini 11 .916 .450 €, za human-
itarne organizacije pa 6 .416 .550 € . Na podlagi 13 . in 14 . 
člena pravilnika je določil tudi vsebino javnega razpisa za 
leto 2016, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št . 67 dne 
18 .09 .2015 in št . 68 dne 21 .9 .2015 in pozval obe komisiji 
za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sred-
stev FIHO, 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 2016, so skladno 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.  
1.1. 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam 
(v nadaljevanju: invalidska komisija) je na 95 . seji dne 
21 .10 .2015 v skladu s 15 . členom Pravilnika o merilih 
in pogojih za uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju: 
Pravilnik) pričela z odpiranjem vlog . S strani strokovne 
službe je prejela 29 (devetindvajset) zaprtih ovojnic ter iz-
pis zbirnika, iz katerega je bil razviden datum zaključitve 
spletne prijave vseh prijaviteljic .

Koncesijske dajatve v letu 2015 (v EUR) 

Loterija Slovenije 16 .523 .267    
Športna loterija 965 .406  
Igralnice in občasni prireditelji 847 .361    
SKUPAJ 18 .336 .034  

denaRnI vIRI za 
fInanCIRanje dejav
nOsTI InvaLIdsKIh In 
humanITaRnIh ORGa
nIzaCIj v LeTu 2015

RazPORedITev sRed
sTev fIhO InvaLIdsKIm 
In humanITaRnIm 
ORGanIzaCIjam za LeTO 
2016

2.2.  Komisija za pripravo aktov  

Komisija za pripravo aktov je imela leta 2015 8 (osem) 
rednih sej . Komisija je tako v letu 2015 pristopila k 
temeljitejši prenovi nekaterih aktov FIHO, predvsem 
pripravo predlogov za spremembo in dopolnitev Pravil 
FIHO in Pravilnka o merilih in pogojih za uporabo sred-
stev FIHO . Temeljitejša prenova je smiselna predvsem 
zaradi postopka pridobivanja zakonsko obveznega soglasja 
Državnega zbora RS kot ustanovitelja FIHO k Pravilom 
FIHO in Pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sred-
stev FIHO . 

Pripravila pa je tudi popravek in dopolnitev Pravilnika o 
organiziranju in izvajanju nadzorov, ki je potrjen na 18 . 
seji sveta fundacije dne 22 .5 .2015 in smo ga uporabili pri 
izvajanju programa nadzorov v invalidskih in humanitar-
nih organizacijah v letu 2015 o namenski porabi sredstev 
za leto 2014 . 

2.3.  nadzorni odbor fIhO 

Pristojnosti nadzornega odbora FIHO so opredeljene v 
28 . in 28 . a členu Pravil FIHO . Nadzorni odbor nadzira 
uresničevanje sklepov sveta in komisij, nadzira porabo 
sredstev, ki so namenjena za delo fundacije, deluje pa tudi 
kot pritožbeni organ v primeru pritožbe na sklep sveta 
fundacije o razporeditvi sredstev za sofinanciranje pro-
gramov, delovanje ali naložbe invalidskih in humanitarnih 
organizacij .

Nadzorni odbor je imel leta 2015 pet rednih sej . Nji-
hova vsebina se je med drugim nanašala na obravnavo 
zaključnega računa FIHO za leto 2014 ter poročila in-
venturne komisije . Na sejah organa so bile obravnavane 
pritožbe invalidskih in humanitarnih organizacij na sklepe 
sveta FIHO o razporeditvi sredstev za leto 2015 terugov-
ori na zapisnik o odpiranju vlog na javni razpis FIHO za 
leto 2015 .

2.  delovanje komisij in nadzornega 
 odbora fIhO

2.1.  Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev fIhO invalidskim in  
humanitarnim organizacijam 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam (v 
nadaljevanju: invalidska komisija) je imela v letu 2015 
34 rednih in eno korespondenčno sejo, komisija za ocen-
jevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
FIHO humanitarnim organizacijam (v nadaljevanju: hu-
manitarna komisija) pa 30 rednih in eno korespondenčno 
sejo . 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 2014 . V času objave javnega 
razpisa FIHO je bila glavna tema sej priprava predloga raz-
poreditve sredstev FIHO za leto 2016 . Komisiji sta glede 
na likvidnostni položaj FIHO razporejali izplačila sredstev, 
ki jih je posameznim invalidskim oziroma humanitarnim 
organizacijam za leto 2015 odobril svet FIHO za izva-
janje (posebnih socialnih in drugih) programov, 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 na-
menih, prošnje za odobritev sredstev iz 1-odstotne rezerve 
v skladu z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi 
ter imeli številne razgovore s predstavniki posameznih in-
validskih oziroma humanitarnih organizacij . 

1.4. Razporeditev sredstev fIhO invalidskim in  
humanitarnim organizacijam za leto 2016

Na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO invalids-
kim in humanitarnim organizacijam za leto 2016, ki ga je 
FIHO objavil v Uradnem listu RS, št . 67 dne 18 . septem-
bra 2015 in popravek v št . 69, dne 21 . septembra 2015, 
se je v predpisanem roku prijavilo 29 invalidskih in 88 
humanitarnih organizacij, ki se s svojimi številnimi pro-
grami ustvarjalno odzivajo na značilne potrebe invalidov, 
kroničnih bolnikov in na socialne stiske različnih skupin 
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 21 . seji 
15 . decembra 2015 .

Fizioterapija v rehabilitacijsko-počitniškem 
centru distrofikov Dom dva topola, Izola,
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Invalidska komisija je ugotovila, da so bile vse poštne 
pošiljke posredovane v roku in ustrezno označene . Nad-
aljevala je z odpiranjem vlog ter pregledom posredovanih 
Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov inva-
lidskih organizacij za leto 2016 (v nadaljevanju: vlog), pri 
čemer je ugotavljala izpolnjevanje pogojev, opredeljenih v 
besedilu Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije 
v letu 2016, objavljenega v Uradnem listu RS št . 67 dne 
18 .9 .2015 in popravku besedila, objavljenega v Uradnem 
listu RS št . 68 dne 21 .9 .2015 (v nadaljevanju: Javni razpis) . 

1 .   Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Gro-
harjeva 2, 1000 LJUBLJANA

2 .   Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Dre-
nikova 24, 1000 LJUBLJANA

3 .   Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 
1000 LJUBLJANA

4 .   Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 
LJUBLJANA

5 .   Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 
14, 1000 LJUBLJANA

6 .   Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem razvoju Slovenije, Samova 9/
II, 1000 LJUBLJANA

7 .   Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska c . 
101, 1000 LJUBLJANA

8 .   SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo 
Slovenije, Rožanska 2, 1000 LJUBLJANA

9 .   Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, 
Dunajska c . 129, 1000 LJUBLJANA

10 .  Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Hacque-
tova 4, 1000 LJUBLJANA

11 .  Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski 
komite, Cesta 24 . junija 23, 1231 LJUBLJANA 
ČRNUČE

12 .  Društvo laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, 
1000 LJUBLJANA

13 .  Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubar-
jeva ulica 15, 2000 MARIBOR

14 .  Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 
LJUBLJANA

15 .  Združenje invalidov - FORUM Slovenije, Linhar-
tova 3a, 1000 LJUBLJANA

16 .  Društvo paralitikov Slovenije, Cesta 24 . junija 23, 
1231 LJUBLJANA ČRNUČE,

17 .  Društvo študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva 
ploščad 5, 1000 LJUBLJANA

18 .  YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 
Neubergerjeva 7, 1000 LJUBLJANA

19 .  Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija, 

Slomškova 3c, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
20 .   Sklad Silva - Društvo za kakovostno življenje ljudi s 

posebnimi potrebami, Fijeroga 10, 6274 ŠMARJE,
21 .   Invalid - Zveza društev gibalno oviranih in oseb 

z invalidnostjo Slovenije, Trg mladosti 6, 3320 
VELENJE,

22 .   Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi 
glave, Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA,

23 .   Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Lju-
bljanska ul . 5, 2000 MARIBOR,

24 .   Kulturno prosvetno in športno rekreativno društvo 
slepih in slabovidnih Karel Jeraj, Jamova 5, 1000 
LJUBLJANA

25 .   Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova 
c . 13, 1000 LJUBLJANA,

26 .  Združenje vojnih invalidov 91, Luznarjeva 3a, 
4000 KRANJ,

27 .  Društvo Downov sindrom Slovenije, Samova 9, 
1000 LJUBLJANA,

28 .  Top power studio, Ulica Staneta Severja 7a, 2000 
MARIBOR,

29 .  Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline, 
Kersnikova cesta 13, 3320 VELENJE .

1.2.

V nadaljevanju je invalidska komisija vse prispele vloge 
invalidskih organizacij najprej pregledala z vidika izpol-
njevanja pogojev za financiranje iz sredstev FIHO, opre-
deljenih v 8 . členu Pravilnika ter skladno z besedilom Ja-
vnega razpisa .

Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da dve (2) 
izmed 29-ih prispelih vlog ne izpolnjujeta vseh pogojev za 
sofinanciranje iz sredstev FIHO in sicer:

1 . Top power studio, Ulica Staneta Severja 7a, 2000 
MARIBOR,

2 . Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline, Ker-
snikova cesta 13, 3320 VELENJE .

Invalidska komisija je skladno s 15 . členom Pravilnika iz-
delala zapisnik o odpiranju vlog ter ga posredovala vsem 
prijavljenim organizacijam .

1.3.

Pred pričetkom ocenjevanja Finančno ovrednotenih let-
nih delovnih programov invalidskih organizacij iz sredstev 
FIHO v letu 2016 se je komisija, v skladu s finančnim 
načrtom in besedilom javnega razpisa, seznanila z 
razpoložljivimi sredstvi . Invalidskim organizacijam je ob 

Nastop na kulturnem večeru v Mariboru – OZARA, Nacionalno združenje za kakovost življenja

Uporabniki društva UTRIP na preventivni delavnici
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odštetju 1% obvezne rezerve, ki znaša 119 .164,50 €, za 
izvajanje posebnih socialnih programov, za delovanje ter 
za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje raz-
poredila sredstva v skupni višini 11 .797 .285,00 € .

Iz zbirnika sredstev vseh prijavljenih invalidskih orga-
nizacij, ki izpolnjujejo formalne pogoje za financiranje 
določene v 8 . členu Pravilnika, je razvidno, da invalidske 
organizacije za leto 2016 zaprošajo za sredstva za izvajanje 
posebnih socialnih programov v višini 14 .277 .726,66 €, za 
delovanje v višini 4 .300 .540,01 € ter za naložbe v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje v višini 4 .641 .945,44 € 
kar skupaj znaša 23 .220 .212,11 € . Potrebe invalidskih or-
ganizacij so v letu 2016 višje za šest odstotkov glede na 
izražene potrebe po sofinanciranju s strani FIHO v letu 
2015 . 
Komisija je upoštevajoč razmerja, določena v zadnji alineji 
5 . člena Pravilnika in v 3 . odstavku 23 . člena Navodila za 
uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih let-
nih delovnih programov (v nadaljevanju: Navodilo) pri-
pravila predlog razporeditve sredstev FIHO za leto 2016 
tako, da bo za izvajanje posebnih socialnih programov 
na državni in lokalni ravni razporejenih 8 .797 .961,83 
€, za delovanje na državni in lokalni ravni 2 .288 .358,93 
€ sredstev, ter za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo 
vzdrževanje 707 .684,55 € sredstev, kar skupaj znaša 
11 .794 .005,31 € . Z navedeno razporeditvijo zajema redna 
dejavnost 94 odstotkov razpoložljivih sredstev in naložbe 
6 odstotkov . Razmerje med posebnimi socialnimi pro-
grami in delovanjem v okviru redne dejavnosti je 79,36 
: 20,64 v korist posebnih socialnih programov . Razlika 
v višini 3 .279,69 €, ki izhaja iz ocenjevanja delovanja, je 
prenesena v rezervni sklad za invalidske organizacije v letu 
2016 .

1.4.

Pred ocenjevanjem posameznih zahtevkov se je invalid-
ska komisija najprej seznanila s strukturo organizacije, 
članstvom, kadrovskimi podatki ter finančnim načrtom, 
ki na državni in lokalni ravni izkazuje vse načrtovane vire 
prihodkov ter načrtovane odhodke za izvajanje posebnih 
socialnih programov, delovanje ter za naložbe v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje . Invalidska komisija je pri 
vsaki organizaciji primerjalno pregledala tudi razpoložljive 
podatke, ki jih je pridobila iz poročila za leto 2014 ter 
vloge in sklepa za leto 2015 . Komisija se je seznanila tudi 
s posameznimi pojasnili, ki so jih nekatere organizacije 
priložile k vlogam . V primeru nejasnosti je invalidska 
komisija pridobila dodatne podatke iz javnih evidenc .

Nadaljevala je z ocenjevanjem razčlenitev posameznih 
posebnih socialnih programov organizacij, iz katerih so 
morali biti razvidni nameni in cilji, upravičenost pro-
grama za financiranje, časovni obseg oz . trajanje pro-
grama, lokacija izvajanja programa, vsebina in aktivnosti 
po posameznih sklopih, strokovnih nosilcih programa, 
izvajalcih in njihov obseg dela, načrtovano delo in število 
prostovoljcev, kriteriji za koriščenje programa, tip, število 
in vrednost po uporabnikih, primerjalno tudi po storit-
vah, finančna vrednost z razvidno višino sredstev iz drugih 
virov ter način ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti . 
Invalidska komisija je pri pripravi predloga razporeditve 
sredstev upoštevala tudi doseženo realizacijo programov v 
poročilu za leto 2014 in obseg financiranja programov in 
delovanja glede na sklep FIHO 2015 .

Ob vseh zbranih podatkih o posamezni organizaciji, ki so 
izhajali iz oddane vloge za leto 2016 in poročila za leto 
2014 ter ob upoštevanju podatkov o povprečju celot-
nih stroškov in FIHO stroškov na uporabnika na ravni 
primerljivih uporabnikov znotraj posameznih skupin ali 
na ravni vseh primerljivih uporabnikov ter primerljivo-
sti stroškov z zadnjim poročilom oz . zadnjim sklepom 
ocenjevane organizacije, je invalidska komisija pri vsakem 
prijavljenem posebnem socialnem programu ocenila in 
določila stopnjo prioritete, skupno oceno učinkovitosti, 
ekonomičnosti in racionalnosti ter oceno vzajemnosti in 
solidarnosti . Pri določanju deleža je invalidska komisija 
upoštevala tudi odklone zaradi specifičnosti posameznih 
organizacij . Razpoložljiva sredstva za programe so se ob 
koncu ocenjevanja delila s skupnim številom zbranih točk 
ovrednotenih posebnih socialnih programov, s čimer se je 
določila vrednost točke in končna višina sofinanciranja 
prijavljenih programov .

Invalidska komisija je v skladu s šestim odstavkom 19 . 
člena Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in 
humanitarnih organizacij (v nadaljevanju: Navodilo) v 
nadaljevanju ocenila delovanje posameznih organizacij .
Z vidika prednostnega zagotavljanja delovanja orga-
nizacijske strukture je invalidska komisija določila, da se 
pri izračunu dodatnih točk za posamezno organizacijo 
upošteva:

•	 fiksni	strošek	pravne	osebe	dodatnih	200	točk,
•	 zaposlenega	v	programih	in	delovanju	iz	zadnjega	

poročila 100 točk,
•	 aktivnega	člana	v	organih	mednarodne	organizacije	

(nivo upravljanja in strokovnega sveta) 2000 točk .

Na osnovi 3 . odstavka 19 . člena Navodila je invalidska 
komisija opredelila 15 % pričakovani delež na celotno de-
javnost, ki vključuje realizacijo programov posamezne or-
ganizacije iz vseh virov izkazanih v poročilu za leto 2014 . 

Pri ocenjevanju delovanja je invalidska komisija določila 
višino dodatnega indeksiranja glede na kakovost prijave 
celotne vloge (+3%) ali nizke kakovosti letnega poročila 
(-5%) . V primeru slabe urejenosti obveščanja članstva in 
javnosti pa je invalidska komisija zbrane točke dodatno 
indeksirala z – 5% .

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

Pri ocenjevanju prijavljenih naložb v osnovna sredstva 
in njihovo vzdrževanje je invalidska komisija najprej 
pregledala izpolnjevanje pogojev iz 3 . točke 14 . člena 
Pravilnika ter iz ocenjevanja izločila vse tiste naložbe, ki 
niso imele priložene zahtevane dokumentacije . Invalid-
ska komisija je v nadaljevanju glede na povprečje treh 
indeksov (indeks glede na obseg programov v zadnjem 
poročilu, indeks glede na poročan obseg financiranja pro-
gramov in delovanja iz sredstev FIHO ter indeks glede na 
skupni obseg financiranja naložb iz sredstev FIHO v zad-
njih petih letih) določila pričakovani obseg financiranja 
naložb za posamezno organizacijo . Pri tem je upoštevala 
tudi specifičnost posameznih skupin in programov . Po 
določitvi sofinanciranja posamezne naložbe je invalidska 
komisija upoštevala utemeljenost naložb in podane pri-
oritete, pri tem pa je, v kolikor je bila posamezna orga-
nizacija vključena v medsebojno usklajevanje na podlagi 
z 3 . odst . 18 . člena Pravilnika, upoštevala tudi posredo-
vani predlog prioritet iz usklajevanja . Komisija je name-
nila sofinanciranju naložb v osnovna sredstva in njihovo 
vzdrževanje znesek v višini 707 .684,55€, kar znaša 6% 
glede na skupna sredstva FIHO za invalidske organizacije, 
primerljivo z letom 2015 . 

Pri ocenjevanju posameznih prijavljenih naložb je inva-
lidska komisija upoštevala merila v skladu z 9 . f . členom 
Pravilnika ter v skladu z 20 ., 21 . in 22 . členom Navodila .
Komisija je zaradi primerljivosti in objektivnosti pristopa 
predlagala najvišji možni znesek sofinanciranja iz sredstev 
FIHO za nakup pogosto prijavljenih naložb v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje in sicer:

TREPETLIKA - Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi
ekstrapiramidnimi motnjami
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•	 osebni	računalnik	do			 700,00	€,
•	 tablični	računalnik	do		 	 250,00	€,
•	 fotokopirni	stroj	do		 	 	 1.200,00	€,
•	 klimatska	naprava	do			 	 1.200,00	€,
•	 prilagojeno	kombinirano	vozilo	do		 27.000,00	€,
•	 kombinirano	vozilo	do		 	 23.000,00	€,
•	 osebno	vozilo	do		 	 	 15.000,00	€,
•	 projektor	in	platno	do		 	 500,00	€,
•	 multifunkcijska	naprava	do		 	 300,00	€,
•	 fotoaparat	do		 	 	 400,00	€,
•	 ognjevarna	omara	do			 	 600,00	€,
•	 arhivska	omara	do		 	 	 400,00	€,
•	 TV	sprejemnik	do		 	 	 500,00	€.

Ocenjevanje posebnih socialnih programov in delovanja 
organizacij v skladu z 23 . členom Navodila je potekalo na 

Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam za leto 2016 (v EUR) 

Št. Šif. Organizacija Programi Delovanje Naložbe SKUPAJ 

  1 .  I01 Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije  1 .133 .331,10       287 .297,82        85 .118,00        1 .505 .746,92  
  2 .  I02 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije     1 .058 .194,42        268 .714,93        81 .100,06        1 .408 .009,41  
  3 .  I03 Društvo distrofikov Slovenije       738 .593,63        194 .520,20        74 .953,00        1 .008 .066,83  
  4 .  I04 Zveza paraplegikov Slovenije       748 .328,32       196 .591,80        79 .000,72        1 .023 .920,84  
  5 .  I05 Združenje multiple skleroze Slovenije        350 .046,23          87 .665,97        38 .000,00          475 .712,20  
  6 .  I06 Zveza SOŽITJE 1 .117 .163,41  280 .712,66  62 .560,00  1 .460 .436,07  
  7 .  I07 Zveza delovnih invalidov Slovenije 1 .108 .634,39  291 .051,99  80 .000,00  1 .479 .686,38  
  8 .  I08 Zveza SONČEK       350 .395,09          91 .825,94  27 .000,00  469 .221,03  
  9 .  I09 Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije 268 .400,92  72 .050,93  16 .000,00 356 .451,85  

 10 .  I10 Zveza društev vojnih invalidov Slovenije 323 .040,69  83 .242,89  15 .602,89  421 .886,47  
 11 .  I11 Zveza za šport invalidov POK 368 .370,55  99 .293,33  31 .000,00  498 .663,88  
12 .  I12 Društvo laringektomiranih Slovenije 134 .472,50  37 .232,12  1 .077,63  172 .782,25  
13 .  I13 Zveza ILCO 129 .002,86  33 .265,69  2 .066,58  164 .335,13  
14 . I14 Društvo revmatikov Slovenije 198 .136,13  49 .260,89  4 .263,00  251 .660,02  
15 .  I15 Združenje invalidov forum Slovenije 60 .293,85  16 .603,06  1 .000,00             77 .896,91  
16 . I17 Društvo paralitikov Slovenije 40 .323,41  10 .157,36        695,04  51 .175,81  
17 .  I18 Društvo študentov invalidov Slovenije 162 .954,35 42 .296,77  27 .000,00  232 .251,12  
18 .  I19 Društvo YHD 221 .907,12 65 .556,33  40 .000,00  327 .463,45  
19 .  I20 Vizija PZS 27 .092,92 6 .887,02  1 .139,66  35 .119,60  
20 .  I21 Sklad SILVA 28 .365,40           8 .154,15  6 .000,00  42 .519,55  
21 .  I22 Zveza društev INVALID 54 .515,27 16 .449,61                   -    70 .964,88  
22 .  I23 Društvo VITA 60 .429,28 17 .643,67  29 .450,00  107 .522,95  
23 .  I25 Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen 50 .376,22 14 .543,64  1 .400,00  66 .319,86  

24 .  I27 Kulturno prosvetno športno društvo Karel 
Jeraj 7 .016,98 1 .924,61      350,00   9 .291,59  

25 .  I29 Društvo Gluhoslepih Slovenije DLAN 33 .526,70 8 .843,35  1 .307,97  43 .678,02  
 26 .  I30 Združenje vojnih invalidov 91 10 .106,61 2 .688,31      900,00  13 .694,92  
 27 .  I32 Društvo Downov sindrom 14 .943,48 3 .883,89      700,00  19 .527,37 

  SKUPAJ 8.797.961,83  2.288.358,93  707.684,55  11.794.005,31  

Elektronska lupa Merlin 24” je v celoti kupljena iz sredstev FIHO - kot naložba in 
omogoča 84 x povečavo in je uporabna za številne osebe z gluhoslepoto. 

nivoju točk, medtem ko je ocenjevanje naložb potekalo na 
ravni absolutnih zneskov . 

Invalidska komisija za v bodoče predlaga, da organizaci-
je pri prijavi delovanja pri navajanju članov v organe 
odločanja v mednarodnih organizacijah predložijo tudi 
sklep oz . dokazilo o imenovanju . 

Invalidska komisija ocenjuje, da je potrebno sproti, glede 
na ugotovljene pomanjkljivosti, dopolnjevati Navodilo za 
uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih let-
nih delovnih programov . 

Svetu FIHO je sprejel sklep o razporeditvi sredstev 
FIHO za posamezne invalidske organizacije za leto 
2016 za namene in v višinah, kot sledi:
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2.
2.1.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam (v 
nadaljevanju: humanitarna komisija) je s strani strokovne 
službe na svoji 82 . seji dne 21 .10 .2015 prevzela 88 (osem-
inosemdeset) ovojnic in, vezano na besedilo Javnega razpi-
sa, objavljenega v Uradnem listu RS št . 67 dne 18 .9 .2015 
in popravku besedila Javnega razpisa objavljenega v Urad-
nem listu RS št . 68 dne 21 .9 .2015, pričela s postopkom 
odpiranja . 

2.2.

Komisija je prispele vloge humanitarnih organizacij na-
jprej 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), ter sklad-
no z navedenim besedilom Javnega razpisa za razporeditev 
sredstev FIHO v letu 2016 .

Glede na zgoraj navedene podlage je bilo ugotovljeno, da 
štiri (4) izmed 88-ih prispelih vlog humanitarnih orga-
nizacij ne izpolnjujejo pogojev za financiranje iz sredstev 
FIHO za leto 2016 in sicer:
1 . Združenje prijateljev slepih Slovenije, Savinova 7/1, 

p .p . 132, 3000 Celje,
2 . Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju 

“Vesele nogice”, Celjska c . 43, 3270 Laško,
3 . Športno humanitarno društvo Vztrajaj – NEVER 

GIVE UP, Grobeljca 52, 1211 Ljubljana – Šmartno,
4 . Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src, Bakov-

ci, Vrtna ulica 15, 9000 Murska Sobota .

2.3.

Člani humanitarne komisije so skladno s Finančnim 
načrtom FIHO za leto 2016 in besedilom javnega razpisa 
za prihodnje leto določili višino razpoložljivih sredstev za 
financiranje humanitarnih organizacij za leto 2016 . 
Od razpisanega zneska 6 .416 .550,00 € so odšteli 1% ob-
vezne rezerve, ki znaša 64 .165,50 € . Razpoložljivi znesek 
za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizaci-
jam za izvajanje socialnih programov in storitev, za izva-
janje delovanja ter naložb v osnovna sredstva in njihovo 
vzdrževanje, je v skupni višini 6 .352 .384,50 € .

Po predlagani razporeditvi, je humanitarna komisija hu-
manitarnim organizacijam namenila:
•	 4.767.236,64	 €	 za	 izvajanje	 socialnih	 programov	 in	

storitev na državni in lokalni ravni, oziroma 75%,

•	 1.376.818,82	 €	 za	 izvajanje	 delovanja	 na	 državni	 in	
lokalni ravni, kar predstavlja 21,7 % ter 

•	 208.329,04	€	za	naložbe,	kar	predstavlja	3,3%	skupne-
ga razpoložljivega zneska .

Humanitarne organizacije – prijaviteljice na javni raz-
pis za leto 2016 - so v svojih vlogah skupno zaprosile za 
9 .161 .395,42 € za izvajanje socialnih programov in sto-
ritev, 3 .362 .995,56 € za izvajanje delovanja ter 753 .473,44 
€ za naložbe, skupaj v višini 15 .315 .674,33 € .

Člani humanitarne komisije so skladno in upoštevajoč 
Pravilnik in Navodilo za uporabo meril pri ocenjevanju 
finančno ovrednotenih letnih delovnih programov inva-
lidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljevanju: Navo-
dilo) vsebinsko podrobno pregledali in ocenili razčlenitve 
posameznih prijavljenih socialnih programov ter storitev 
organizacij .
Iz posamezne razčlenitve prijavljenega socialnega pro-
grama, so morali biti razvidni nameni in cilji, upravičenost 
programa za financiranje, časovni obseg oz . trajanje pro-
grama, vsebina in aktivnosti po posameznih sklopih, iz-
vajalci oz . strokovni nosilci programa in njihov obseg 
dela, kriteriji za koriščenje programa, tip, število in vred-
nost po uporabnikih oziroma storitvah, finančna vred-
nost z razvidno višino drugih virov ter način ugotavljanja 
učinkovitosti in uspešnosti . 
V postopku ocenjevanja programov je bila upoštevana 
tudi prikazana višina sredstev, pridobljenih iz drugih vi-
rov in dosežena realizacija programov v zadnjem poročilu 
(2014) .

Glede na vse razpoložljive podatke o posamezni orga-
nizaciji, ki so izhajali iz oddane vloge, poročila za leto 
2014 in iz izvedenih rednih nadzorov, ter dodatnih po-
datkov o orientacijskih povprečnih vrednostih in obsegu 
storitev znotraj primerljivih skupin, so člani Komisije pri 
vsakem prijavljenem socialnem programu v računalniški 
aplikaciji »razpisi« ocenili in določili stopnjo prioritete, 
skupno oceno učinkovitosti, ekonomičnosti in racional-
nosti ter oceno vzajemnosti in solidarnosti . 
Dobljena razpoložljiva sredstva za socialne programe po 
posameznih organizacijah, ki so izpolnjevale pogoje, so 
ob koncu ocenjevanja sklopa programov delili s skupnim 
številom zbranih točk ovrednotenih programov . Na ta 
način je bila določena vrednost točke in končna višina so/
financiranja prijavljenih socialnih programov .

Upoštevajoč 6 . odstavek 19 . člena Navodila ter temeljno 
merilo za delovanje (število članstva in/ali uporabnikov 
ter obseg storitev), so člani Komisije pripravili predlog 

razporeditve sredstev FIHO za izvajanje delovanja posa-
meznih humanitarnih organizacij .
Na tej podlagi so za izhodiščni obseg točk delovanja za 
posamezno organizacijo opredelili sorazmerni delež glede 
na predvideno vrednost sofinanciranja njenih programov 
v letu 2016 s sredstvi FIHO .

Določeno je bilo, da se upoštevajoč vidik prednostnega za-
gotavljanja delovanja organizacijske strukture, pri izračunu 
dodatnih točk za posamezno organizacijo upošteva:
•	 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	

(članstvo v upravnem oziroma izvršilnem odboru in 
druge vodstvene funkcije) 2000 točk .

V postopku ocenjevanja delovanja so člani Komisije 
določili, da se pri enovitih organizacijah, ki so v 8 do 
12 regijah vsak teden vsaj 1 uro fizično na voljo upora-
bnikom, upošteva tudi kriterij pokritosti regij . Pri tem 
se izhodiščno in dodatno število točk tem organizacijam 
poveča za 4% . 

Dancing - Plesni tabor Zveze SOŽITJE v sklopu programov Vseživljenjskega 
učenja oseb z motnjami v duševnem razvoju na nacionalni ravni. 

TREPETLIKA – Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami

Prostovoljstvo
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Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO hu-
manitarnim organizacijam za naložbe v osnovna sredstva 
in njihovo vzdrževanje za leto 2016, so člani Komisije 
pričakovan obseg financiranja posameznih naložb za 
obravnavano organizacijo določili primerjalno z drugimi 
organizacijami, na osnovi obsega programov v zadnjem 
poročilu, obsega financiranja programov in delovanja 
ter na osnovi skupnega obsega financiranja naložb 
ocenjevane organizacije v zadnjih petih letih . Pri tem so 
upoštevali specifičnost posameznih skupin in programov . 

Člani Komisije so glede na razpoložljiva sredstva pred-
nostno upoštevali investicijsko vzdrževanje, opremo za 
izvajanje programov in storitev humanitarnih organizacij 
in naložbe za zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev .

2.4.

Člani Komisije so v postopku ocenjevanja ugotovili, da 
pet (5) prijavljenih humanitarnih organizacij ne izpol-
njuje kriterijev iz Pravilnika in Navodila, zato za njih iz 
vsebinskih razlogov v celoti predlaga zavrnitev sofinan-
ciranja iz sredstev FIHO za leto 2016 .

Komisija za eno humanitarno organizacijo predlaga tudi 
zavrnitev financiranja sklopa delovanja, saj ni mogoče 
ovrednotiti storitev, ki so predmet sofinanciranja FIHO 
in so izhodišče za dodelitev osnovnih in dodatnih točk za 
delovanje . 

Svet FIHO je sprejel razporeditev sredstev FIHO za 
posamezne humanitarne organizacije za leto 2016 za 
namene in v višinah kot sledi:

Člani Komisije so upoštevaje 3 . odstavek 19 . člena Navo-
dila, opredelili 11% pričakovani delež delovanja v celotni 
dejavnosti, ki poleg delovanja vključuje celotno realizacijo 
programov posamezne organizacije iz vseh virov, izkazanih 
v poročilu za leto 2014 . 
Glede na velike razlike v deležu sofinanciranja FIHO za 
posamezne organizacije v skupnem obsegu programov re-
aliziranih s celotnimi viri, so bili določeni naslednji do-
datni pogoji:

•	 če	je	izhodiščni	obseg	točk	za	delovanje	z	dodatnimi	
točkami ali brez njih večji od pričakovane vrednosti, 
se dodatne točke skupaj z izhodiščnimi upoštevajo 
samo do višine 1,5 pričakovanega zneska za delovanje 
za ocenjevano organizacijo . Omejitev se ne upošteva 
za dodatne točke, pridobljene za aktivnega člana v or-
ganih mednarodne organizacije in pri prostovoljskih 
organizacijah, ki nimajo zaposlenih;

•	 če	je	organizacija	imela	v	letu	2014	delež	sredstev	
FIHO v programih nižji od 20% in hkrati izhodiščni 
obseg točk delovanja dosega: 
- do 15% pričakovane vrednosti delovanja, se 

izhodiščni obseg točk delovanja poveča  za  75%,
- med 15 % in 30 % pričakovane vrednosti de-

lovanja, se izhodiščni obseg točk delovanja poveča 
za 50%,

- nad 30 % do 50 % pričakovane vrednosti delovan-
ja, se izhodiščni obseg točk delovanja poveča za 25 
% .

•	 tako	pridobljene	točke	za	delovanje	so	bile	v	zadnjem	
delu postopka dodatno indeksirane zaradi kakovosti 
prijave celotne vloge (+5%), nizke kakovosti letnega 
poročila (-10%) in slabe ocene zadnjega nadzora (od 
-5% do -20%) .

Člani Komisije so razpoložljiva sredstva za sklop de-
lovanje ob koncu ocenjevanja delili s skupnim številom 
zbranih točk za delovanje, in tako določili vrednost točke 
in končno višino so/financiranja sklopa delovanja posa-
meznih humanitarnih organizacij .

Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih socialnih 
programov ter delovanja, so člani Komisije upoštevaje 
20 ., 21 . in 22 . člena Navodila nadaljevali s pregledom in 
vsebinsko obravnavo prijavljenih naložb . 
Temeljni pogoj za obravnavo prijavljenih naložb je bila 
ustrezna priložena dokumentacija, tako so bile ocenjene 
le tiste, pri katerih so organizacije izkazale dejansko 
utemeljenost, dejanski vpliv naložbe na omogočanje 
in uspešnost izvajanja dejavnosti in delež zagotovljenih 
lastnih in drugih virov za predvidene naložbe . 

Društvo VEZI – za kreativno preživljanje prostega časa – likovna delavnica

Športne igre  - Slovensko društvo za celiakijo
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Razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2016 (v EUR) 

Št. Šif. ORGANIZACIJA Programi Delovanje Naložbe Skupaj

  1 .  H01 Društvo za fenilketonurijo Slovenije 10 .451,52 2 .303,73 0 12 .755,25

  2 .  H03 KD REPS Maribor 1 .798,61 1 .907,41 0 3 .706,02

  3 .  H04 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije 21 .946,58 0 973,25 22 .919,83

  4 .  H05 Društvo na srcu operiranih Slovenije 7 .243,08 1 .607,45 0 8 .850,53

  5 .  H06 Združenje bolnikov s cerebrovaskularno 
boleznijo Slovenije 77 .461,59 16 .512,84 0 93 .974,43

  6 .  H07 Društvo SOS telefon za ženske in otroke - 
žrtve nasilja 34 .259,63 11 .571,32 1 .262,00 47 .092,95

  7 .  H08 Evangeličanska humanitarna organizacija,  
EHO-Podpornica 93 .840,60 16 .069,15 0 109 .909,75

  8 .  H09 Zveza prijateljev mladine Slovenije 43 .629,60 12 .382,38 3 .188,15 59 .200,13

  9 .  H10 Zveza slovenskih društev za boj proti raku 22 .906,43 5 .356,80 700 28 .963,23

 10 .  H11 Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 
Slovenije 19 .997,05 4 .388,15 899,98 25 .285,18

11 .  H12 Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slo-
venije 21 .621,28 10 .271,67 1 .479,36 33 .372,31

12 .  H14 Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote 36 .400,00 12 .124,61 2 .500,00 51 .024,61

13 .  H15 Društvo Žarek upanja, pomoč pri odvis-
nostih in zasvojenostih 21 .040,16 4 .631,14 838,12 26 .509,42

14 .  H16 Slovensko društvo HOSPIC 98 .680,94 33 .261,55 0 131 .942,49

15 .  H17 Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog 
Stigma 13 .195,73 6 .137,32 1 .800,00 21 .133,05

16 .  H18 Društvo za pomoč osebam z govornimi mot-
njami VILKO MAZI 27 .779,24 5 .981,69 1 .089,46 34 .850,39

17 .  H19 Društvo zaupni telefon Samarijan 25 .376,40 6 .005,22 866,47 32 .248,09

18 .  H20
Društvo bolnikov s parkinsonizmom in 
drugimi ekstrapiramidnimi motnjami - 
TREPETLIKA

19 .746,85 4 .226,19 0 23 .973,04

19 .  H21 Zveza koronarnih društev in klubov Slo-
venije 84 .711,95 20 .110,79 3 .239,78 108 .062,52

20 .  H22 Slovensko združenje za zmanjševanje 
škodljivih posledic drog- DrogArt 11 .771,09 4 .888,26 1 .745,00 18 .404,35

21 .  H23 ŠENT- Slovensko združenje za duševno 
zdravje 469 .757,15 108 .942,09 20 .000,00 598 .699,24

22 .  H25 Društvo za duševno zdravje in kreativno 
preživljanje prostega časa "VEZI" 40 .237,26 13 .737,21 3 .573,98 57 .548,45

23 .  H26 "UP" Društvo za pomoč zasvojencem in 
njihovim svojcem Slovenije 16 .146,06 5 .455,08 0 21 .601,14

24 .  H27 Gorska reševalna zveza Slovenije 207 .418,68 49 .370,57 0 256 .789,25

25 .  H28 Zveza društev za socialno gerontologijo 
Slovenije 38 .141,08 20 .569,86 1 .100,00 59 .810,94

Št. Šif. ORGANIZACIJA Programi Delovanje Naložbe Skupaj

26 .  H29 Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 45 .440,46 14 .205,72 2 .739,00 62 .385,18

27 .  H30 Društvo obolelih zaradi azbesta 4 .385,22 1 .191,74 0 5 .576,96

28 .  H32 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 
Novo mesto 12 .844,15 4 .843,55 1 .792,96 19 .480,66

29 .  H33 Društvo varnega zavetja Ljutomer 8 .620,24 0 0 8 .620,24

30 .  H34 HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za 
mentalno zdravje 12 .020,40 3 .977,13 639 16 .636,53

31 .  H35 Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom 
Slovenija UTRIP 10 .752,19 2 .403,07 0 13 .155,26

32 .  H36 Društvo za nenasilno komunikacijo 47 .418,85 17 .027,37 4 .500,00 68 .946,22

33 .  H37 Društvo "Projekt Človek" 49 .187,46 20 .363,33 4 .500,00 74 .050,79

34 .  H38 Rdeči križ Slovenije 875 .829,31 253 .680,73 40 .053,54 1 .169 .563,58

35 .  H39 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 16 .316,58 6 .831,80 1 .400,00 24 .548,38

36 .  H40 Gerontološko društvo Slovenije 10 .376,01 2 .289,42 323,9 12 .989,33

37 .  H42 Zveza društev upokojencev Slovenije 95 .809,64 49 .870,55 4 .000,00 149 .680,19

38 .  H43 Društvo hemofilikov Slovenije 42 .852,95 8 .827,37 0 51 .680,32

39 .  H44 Slovenska Karitas 990 .315,24 295 .753,39 43 .478,04 1 .329 .546,67

40 .  H45 Društvo Regionalna Varna hiša Celje 20 .149,75 6 .771,12 1 .989,90 28 .910,77

41 .  H47 Zveza društev diabetikov Slovenije 179 .686,53 53 .399,81 7 .422,76 240 .509,10

42 .  H49 Slovensko društvo za celiakijo 34 .462,32 7 .959,96 1 .318,00 43 .740,28

43 .  H51 Europa Donna Slovensko združenje za boj 
proti raku dojk 14 .090,58 4 .469,19 0 18 .559,77

44 .  H52 Društvo življenje brez nasilja 14 .264,21 4 .762,46 500 19 .526,67

45 .  H53 Slovenska filantropija, Združenje za promo-
cijo prostovoljstva 82 .691,54 28 .144,12 4 .800,00 115 .635,66

46 .  H54 Društvo ALTRA Odbor za novosti v 
duševnem zdravju 47 .196,72 16 .198,34 2 .738,86 66 .133,92

47 .  H55 Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 32 .673,23 7 .008,35 855,11 40 .536,69

48 .  H57 Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije 27 .677,22 6 .895,11 0 34 .572,33

49 .  H58 Slovensko društvo TRANSPLANT 14 .825,16 3 .296,19 800 18 .921,35

50 .  H59 Društvo psoriatikov Slovenije 31 .665,78 11 .000,36 570 43 .236,14

51 .  H60 Ozara, Nacionalno združenje za kakovost 
življenja 362 .793,26 101 .950,99 17 .000,00 481 .744,25

52 .  H61 Slovensko združenje za pomoč pri demenci 
Spominčica 15 .226,16 4 .844,69 568 20 .638,85

53 .  H62 Mozaik - Društvo za socialno vključenost 4 .015,35 1 .948,05 2 .460,00 8 .423,40

54 .  H66 Novi paradoks,  Slovensko društvo za kako-
vost življenja 55 .311,65 21 .709,90 3 .837,60 80 .859,15

  
55 .  H67 Društvo za pomoč in samopomoč brezdom-

cev Kralji ulice 9 .403,92 3 .502,24 1 .621,72 14 .527,88
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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 . 
Leta 2015 je potekalo sodelovanje Fundacije za financiran-
je invalidskih in humanitarnih organizacij in Fundacije za 
financiranje športnih organizacij s predstavniki Loterije 
Slovenije in Športne loterije predvsem na področju davčne 
zakonodaje ter na področju urejanja iger na srečo .
Poleg projektnega sodelovanja sta fundaciji tudi leta 2015 
ohranili visoko raven obveščenosti o dogajanju, ki vpliva 
na delovanje posamezne fundacije, in stališčih do posa-
meznih vprašanj, pomembnih za obe fundaciji . 

Poleg rednega obveščanja javnosti o sejah sveta FIHO in 
njenih organih ter drugih dejavnostih FIHO je bila tudi 
leta 2015 prilagojena komunikacijska strategija, ki se bo 
nadaljevala tudi leta 2016 . 

Mediji o delovanju in poslovanju FIHO v letu 2015 niso 
pogosto poročali, večinoma je bila FIHO omenjena kot 
sofinancer posamezne invalidske in humanitarne orga-
nizacije . 

Sporočila za javnost

V letu 2015 je FIHO nadaljevala redno obveščanje 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 .

nadzOR namensKe 
PORaBe sRedsTev fIhO 
v InvaLIdsKIh In 
humanITaRnIh 
ORGanIzaCIjah

Svet FIHO je določil nadzor pri 10-ih invalidskih in 24-
ih humanitarnih organizacijah (dobrodelnih organizaci-
jah, organizacijah za kronične bolnike in organizacijah za 
samopomoč) .

Skladno s tem je direktor FIHO izdal sklepe o izvedbi nad-
zorov in imenoval tri ali štiri članske nadzorne skupine, ki 
so jih sestavljali po en član sveta FIHO, po en član iz liste 
zunanjih strokovnih delavcev s področja socialnega oz . 
invalidskega varstva, en član iz liste zunanjih strokovnih 
delavcev s področja računovodstva oz . revidiranja ter po 
en član iz liste delavcev strokovne službe FIHO .

Skladno s 15 . členom Pravilnika o organizaciji in izved-
bi nadzorov (v nadaljevanju: Pravilnik o nadzorih) so o 
poteku nadzorov imenovane nadzorne skupine izdelale 
zapisnike, ki vsebujejo ugotovljene statusne podatke or-
ganizacij o organiziranosti glede na Zakon o društvih, 
Zakon o invalidskih oz . humanitarnih organizacijah ter 
razvrstitev glede na davčno zakonodajo . 

Nadzorne skupine so izvedla tudi različna druga nadzorna 
dejanja z namenom ugotavljanja finančnega in materialne-
ga stanja organizacije ter kakovosti in obsega opravljenega 
dela, kakor tudi ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev 
programov in storitev . S tem namenom so pri vsaki orga-
nizaciji še posebej pregledovale izvedbo in porabo sredstev 
FIHO za izbrani (posebni) socialni program in realizacijo 
naložb, če so bile le-te po sklepu predvidene za pregled . 

Skladno s pravilnikom o nadzorih so nato nadzorne sku-
pine izrekle nadzorne ocene na podlagi opravljenih nad-
zorov o stanju in podatkih o porabi sredstev FIHO, o 
ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev programov in sto-
ritev ter kakovosti in obsegu opravljenega dela .

Ocene so navedene v poročilih za posamezno organizacijo 
in sicer ločeno za vsebinski in finančni del . Poročila in 
zapisniki, ki so bili po opravljenih nadzorih posredovani 
organizacijam, so poleg ocen vsebovala tudi zahteve za 
odpravo pomanjkljivosti z navedbo rokov za njihovo iz-
vedbo . Vse organizacije, ki so bile pozvane k odpravi po-
manjkljivosti, so v določenih rokih le-te tudi odpravile in 
o tem poročale fundaciji . 

Št. Šif. ORGANIZACIJA Programi Delovanje Naložbe Skupaj

56 .  H68 Društvo kulturno, informacijsko in svetoval-
no središče Legebitra 7 .474,91 2 .770,87 0 10 .245,78

57 .  H70 Društvo za pomoč ženskam in otrokom 
žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske 9 .794,40 3 .977,24 0 13 .771,64

58 .  H71 Društvo Ženska svetovalnica 5 .977,84 2 .092,17 900 8 .970,01

59 .  H73 Društvo za pomoč in samopomoč za 
področje zasvojenosti Zdrava pot 6 .588,96 2 .913,24 0 9 .502,20

60 .  H74 Združenje proti spolnemu zlorabljanju 5 .378,02 2 .027,14 0 7 .405,16

61 .  H75 Društvo za pospeševanje veselja do življenja 
za bolne in trpeče ljudi - Rdeči noski 9 .349,20 0 0 9 .349,20

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

9 .611,15 2 .134,04 0 11 .745,19

63 .  H82 Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj 7 .791,00 2 .717,94 0 10 .508,94

64 .  H93 Društvo Ključ - center za boj proti trgovini 
z ljudmi 9 .077,33 1 .979,00 265,21 11 .321,54

65 .  H96 Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb 
povezanih z bulozno epidermolizo 3 .988,99 964,79 0 4 .953,78

66 .  H97 Društvo za cistično fibrozo Slovenije 8 .553,85 1 .872,96 0 10 .426,81

67 .  H102 Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek 10 .360,69 1 .441,94 10 .000,00 21 .802,63

68 .  H103 Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice 
Metuljčica 4 .095,84 1 .007,73 0 5 .103,57

69 .  H107 Združenje BODI ZDRAV 4 .496,52 1 .110,02 349,99 5 .956,53

70 .  H109 Društvo Tvoj telefon 5 .350,73 445,6 0 5 .796,33

71 .  H114 Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo 
in svojcev 3 .476,57 945,5 0 4 .422,07

72 .  H117 Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim 
družinam SVIT Koper 6 .098,78 0 0 6 .098,78

73 .  H118 Društvo za fibromialgijo 1 .157,52 1 .790,18 0 2 .947,70

74 .  H121 Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja 
MUZA 0 0 679,91 679,91

75 .  H122 Humanitarno društvo ADRA Slovenije 5 .320,67 1 .218,04 0 6 .538,71

76 .  H127 Inkont - Humanitarna organizacija Maribor 1 .556,42 455,55 0

77 .  H128 Romsko društvo Romani Union Murska 
Sobota 1 .798,61 504,61 0 2 .303,22

78 .  H131 Slovensko združenje bolnikov z limfomom in 
levkemijo 4 .928,36 1 .138,58 700 6 .766,94

79 .  H134 Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico 1 .149,64 373,15 269,99 1 .792,78

SKUPAJ 4 .767 .236,64 1 .376 .818,82 208 .329,04 6.352.384,50
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A)
Posamezne nadzorne skupine so v spodaj navedenih inva-
lidskih organizacijah opravile nadzore o stanju in podatkih 

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-

Zap. 
št. Invalidska organizacija Datum 

nadzora Ocena nadzorne skupine za SKUPNA 
OCENA

vsebinski del finančni del

1 . I07 – Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 
101, Ljubljana 1 .6 .2015 »zgledno« »zgledno« »zgledno«

2 . I07 – Društvo invalidov Črnomelj, Kolodvorska 34, 
Črnomelj 1 .6 .2015 »primerno« »še primerno«

»še primerno«, 
za naložbo predvidena 

revizija smotrnosti

3 . I08 – Zveza SONČEK, Rožanska 2, Ljubljana 16 .6 .2015 »primerno« »primerno« »primerno«

4 . I09 – Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, 
Dunajska cesta 129, Ljubljana 16 .6 .2015 »primerno« »še primerno« »še primerno«

5 . I11 – Zveza za šport invalidov Slovenije ZŠIS-POK, Cesta 
24 . junija 23, Ljubljana 3 .6 .2015 »zgledno« »zgledno« »zgledno«

6 . I12 – Društvo laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, 
Ljubljana 8 .6 .2015 »še primerno« »še primerno« »še primerno«

7 . I13 – Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubar-
jeva 15, Maribor 9 .6 .2015 »primerno« »še primerno« »še primerno«

8 . I17 – Društvo paralitikov Slovenije PARAS, Cesta 24 . 
junija 23, Ljubljana – Črnuče 3 .6 .2015 »primerno« »primerno« »primerno«

9 . I19 – YHD Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 
Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana 8 .6 .2015 »primerno« »zgledno« »primerno«

10 . I20 – Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija, 
Slomškova 3c, Slovenske Konjice 10 .6 .2015 »zgledno« »še primerno« »primerno«

Zap. 
št. Humanitarna organizacija Datum 

nadzora Ocena nadzorne skupine za SKUPNA 
OCENA

vsebinski del finančni del

1 . H04 – Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, 
Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana 19 .6 .2015 »primerno« »še primerno« »primerno«

2 . H09 – Zveza prijateljev mladine, Miklošičeva 16, 1000 
Ljubljana 2 .6 .2015 »zgledno« »primerno« »zgledno«

3 . H11 – Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, 
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, 4 .6 .2015 »zgledno« »zgledno« »zgledno«

4 . H16 – Slovensko društvo Hospic, Gosposvetska cesta 9, 
1000 Ljubljana 24 .6 .2015 »zgledno« »zgledno« »zgledno«

5 . H45 – Društvo Regionalna varna hiša Celje, p . p . 347, 
3000 Celje 10 .6 .2015 »zgledno« »primerno« »zgledno«

6 . H47 – Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 
25, 1000 Ljubljana 24 .6 .2015 »zgledno« »primerno« »primerno«

vosti in obsegu opravljenega dela za leto 2014 v spodaj 
navedenih humanitarnih organizacijah in skladno s pravil-
nikom podelile ocene za vsebinski in finančni del ločeno 
ter podale skupno oceno in sicer:

o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela 
izvajalcev programov in storitev ter kakovosti in obsegu 
opravljenega dela za leto 2014:

Zap. 
št. Humanitarna organizacija Datum 

nadzora Ocena nadzorne skupine za SKUPNA 
OCENA

vsebinski del finančni del

7 . H47 – Društvo diabetikov Ljubljana, Ulica stare pravde 2, 
1000 Ljubljana 24 .6 .2015 »primerno« »še primerno« »primerno«

8 . H52 – Društvo življenje brez nasilja, Rozmanova ulica 10, 
p .p . 345, 8000 Novo mesto 17 .6 .2015 »primerno« »zgledno« »primerno«

9 . H53 – Slovenska filantropija, Združenje za promocijo 
prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana 12 .6 .2015 »primerno« »primerno« »primerno«

10 . H59 - Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 
2000 Maribor 15 .6 .2015 »zgledno« »zgledno« »zgledno«

11 . H60 – OZARA, Nacionalno združenje za kakovost 
življenja, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor 11 .6 .2015 »zgledno« »zgledno« »zgledno«

12 . H62 – MOZAIK, Društvo za socialno vključenost, Ul . 
arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota 15 .6 .2015 »zgledno« »primerno« »zgledno«

13 . H66 – NOVI PARADOKS, Slovensko društvo za kako-
vost življenja, Vrhovci c . XVII/40, 1000 Ljubljana 16 .6 .2015 »zgledno« »primerno« »primerno«

14 .
H70 – Varna hiša Gorenjske – Društvo za pomoč 
ženskam in otrokom - žrtvam nasilja, Slovenski trg 1, p . p . 
575, 4000 Kranj

18 .6 .2015 »zgledno« »zgledno« »zgledno«

15 . H71 – Društvo Ženska svetovalnica, Cesta v Mestni log 
55, 1000 Ljubljana 19 .6 .2015 »zgledno« »zgledno« »zgledno«

14 .
H70 – Varna hiša Gorenjske – Društvo za pomoč 
ženskam in otrokom - žrtvam nasilja, Slovenski trg 1, p . p . 
575, 4000 Kranj

18 .6 .2015 »zgledno« »zgledno« »zgledno«

15 . H71 – Društvo Ženska svetovalnica, Cesta v Mestni log 
55, 1000 Ljubljana 19 .6 .2015 »zgledno« »zgledno« »zgledno«

16 . H73 – Društvo za pomoč in samopomoč za področje 
zasvojenosti  - Zdrava pot, Krekova 12a, 2000 Maribor 9 .6 .2015 »primerno« »primerno« »primerno«

17 .
H75 - Društvo za pospeševanje veselja do življenja za 
bolne in trpeče ljudi – Rdeči noski, Bohoričeva 17, 1000 
Ljubljana

22 .6 .2015 »primerno« »primerno« »primerno«

18 .
H76 - Mena Maribor, Humanitarna organizacija za 
pomoč ženskam prizadetim z inkontinenco in menopavzo, 
Frankolovska ulica 11, 2000 Maribor

11 .6 .2015 »primerno« »primerno« »primerno«

19 . H96 – Društvo Debra Slovenija – Društvo oseb, poveza-
nih z bulozno epidermolizo, Motnica 3, 1236 Trzin 4 .6 .2015 »zgledno« »zgledno« »zgledno«

20 . H97 – Društvo za cistično fibrozo Slovenije, Troštova 5, 
1292 Ig pri Ljubljani 29 .6 .2015 »primerno« »še primerno« »primerno«

21 . H103 – Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice – 
Metuljčica, Smrekarjeva 44, 1000 Ljubljana 29 .6 .2015 »primerno« »še primerno« »še primerno«

22 . H114 - Društvo s huntingtonovo boleznijo in svojcev, 
Vrhovčeva cesta 13d, 1357 Log pri Brezovici 23 .6 .2015 »primerno« »še primerno« »še primerno«

23 . H117 - Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim 
družinam – Svit Koper, Ljubljanska 6, 6000 Koper 23 .6 .2015 »zgledno« »primerno« »primerno«

24 . H118 – Društvo za fibromialgijo, Celovška cesta 160, 
1000 Ljubljana 22 .6 .2015 »zgledno« »zgledno« »zgledno«

25 . H121 – Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja 
MUZA, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 2 .6 .2015 »zgledno« »primerno« »zgledno«
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PORaBa OdOBRenIh 
sRedsTev fIhO 
v InvaLIdsKIh In 
humanITaRnIh 
ORGanIzaCIjah 
v LeTu 2015 

V skladu s 23 . in 24 . členom Pravilnika o merilih in 
pogojih za uporabo sredstev FIHO so invalidske in hu-
manitarne organizacije, ki so se v preteklem letu (so)fi-
nancirale iz sredstev FIHO, dolžne posredovati Poročilo 
o uresničitvi finančno ovrednotenih letnih delovnih pro-
gramov na predpisanih obrazcih najpozneje do konca feb-
ruarja 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 
leta 2015 organizacijam, ki so se v tem letu (so)financirale 
iz sredstev FIHO, pripravila obrazec, usklajen s prenov-
ljeno metodologijo, FIHO 3, v spletni aplikaciji . 
Vse organizacije so poročila morale oddale tudi po pošti .
S ciljem ločenega poročanja o porabi sredstev FIHO iz 
1 % rezervnega sklada za leto 2015 je strokovna služba 
FIHO za ta namen tudi tokrat pripravila ločen obrazec .

1. Poraba sredstev fIhO v invalidskih or
ganizacijah v letu 2015

Na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO 
invalidskim organizacijam je bilo v letu 2015 27-im in-
validskim organizacijam razporejenih 11 .424 .822,75€, 
z dofinanciranjem pa dodatnih 936 .340,67€, skupno 
12 .361 .163,42€ . Invalidske organizacije so v letu 2015 
porabile 12 .309 .688,49€, kar je za 51 .474,93€ manj od 
razporejenih . Nastala razlika je posledica prenosa v leto 
2016 .
Invalidske organizacije so v letu 2015 ločeno poročale o 
porabi prenesenih sredstev iz leta 2014 v skupni višini 
14 .093,61 € v skladu z Navodilom o prenosih in spre-
membah namembnosti sredstev FIHO . V leto 2016 inva-
lidske organizacije prenašajo 51 .474,93€ .

Po pregledu vseh prispelih Poročil o realizaciji finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov iz sredstev 

FIHO za leto 2015 je bilo na dan 29 .2 .2016 ugotovljeno, 
da je poročila v roku v spletni aplikaciji »zaključilo« ter 
posredovalo na FIHO vseh 27 invalidskih organizacij . 
Ena (1) organizacija je v spletno aplikacijo vnesla in 
zaključila poročilo o porabi odobrenih sredstev iz rezervne-
ga sklada, vendar ga je izpisanega in žigosanega posredo-
vala šele po pozivu . 

Invalidska komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov 
za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam 
je pričela s pregledom poročil na 122 . seji dne 7 .4 .2016 . 
Ugotovila je sledeče:

•	 V	 skladu	 z	 Navodilom	 o	 prenosih	 in	 spremembah	
namembnosti sredstev FIHO je v letu 2015 na FIHO 
prispelo trinajst (13) prošenj za spremembo namemb-
nosti odobrenih sredstev FIHO za programe, delovan-
je in naložbe . Eni (1) organizaciji je bila vloga zavrn-
jena, vsem ostalih so bile spremembe namembnosti 
odobrene, o čemer so organizacije pravilno poročale .

•	 Obvestilo	o	prenosu	sredstev	v	leto	2016	je	posredo-
valo pet (5) invalidskih organizacij, razliko med odo-
brenimi in porabljenimi sredstvi in prenos v leto 2016 
pa je prikazala ena (1) organizacija .

•	 V	letu	2015	je	izpolnjevalo	pogoje	za	dodelitev	sred-
stev FIHO iz rezervnega sklada deset (10) invalid-
skih organizacij s skupno devetnajstimi (19) vlogami . 
Razporejenih je bilo skupaj 123 .354,70€ sredstev iz 
rezervnega sklada od tega 121 .084,73€ na podlagi 
prispelih vlog ter 2 .269,97€ na podlagi ponovne ob-
ravnave Finančno ovrednotenega letnega delovnega 
programa iz sredstev FIHO za leto 2015; .

•	 Vse		te	organizacije	so	o	porabi	sredstev	iz	rezervnega	
sklada FIHO poročale na ločenih obrazcih v skladu 
z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi (8 . 
člen) ter Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev FIHO (23 . člen) . Ena organizacija je Poročilo 
o porabi rezervnih sredstev izpolnila in zaključila preko 
spletne aplikacije v roku, izpisanega pa je posredovala 
na FIHO po pozivu .

•	 Ena	 invalidska	 organiazcija	 je	 prejela	 dodatnih	
2 .269,97€ po ponovni obravnavi vloge za 2015 za 
program »Založniška dejavnost« . O porabi sredstev 
je poročala v okviru Poročila o realizaciji finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2015 .

Splošna ugotovitev invalidske komisije po pregledu 
poročil je, da invalidske organizacije kljub pozivom na 
izobraževanjih v večini primerov niso posredovale opisnih 
stroškovnikov v samih sklopih in da nekatere organizaci-
je kljub večkratni seznanitvi z Navodilom o prenosih in 

spremembah namembnosti FIHO še vedno niso ustrezno  
seznanjene s predpisanimi postopki .

V invalidskih organizacijah se je izvedlo 190 programov 
na državni ravni in 65 programov na lokalni ravni, skupaj 
255 programov . Ti programi so vsebovali 310 sklopov – to 
so vsebinsko zaokrožene aktivnosti znotraj programa, pri 
čemer ima lahko nek program tudi več sklopov . 

V spodnji tabeli prikazujemo število izvedenih programov 
za krovne skupine uporabnikov za leto 2015 ter število 

evidentiranih neponovljivih uporabnikov v naštetih pro-
gramih . Število programov na lokalni ravni je v okviru 
takšnega prikaza višje od tistega, ki je naveden v prejšnjem 
odstavku, ker so organizacije v poročilu navajale različne 
skupne uporabnikov v istih programih . Dodatno pojasn-
jujemo, da je število programov na lokalni ravni višje zato, 
ker smo v evidenci števila programov na lokalni ravni vsak 
program šteli samo 1 krat, ne glede na to ali se program 
izvaja v večjem številu lokalnih društev v primeru Zveze 
društev .

Število tako evidentiranih in poročanih  uporabnikov 
ne odraža dejanskega oziroma končnega števila upora-
bnikov, saj je lahko posamezni uporabnik evidentiran v 
več različnih programih iste organizacije, v primeru kom-
biniranega članstva, pa je lahko morebitni posameznik 

Gledališče Zveza društev gluhih in 
naglušnih Slovenije

Skupina uporabnikov invalidov Programi na 
državni ravni

Programi na
lokalni ravni

Število
uporabnikov

1 GIB - Gibalni invalidi 43 5 18 .906
2 SEN - Senzorni invalidi 29 13 32 .966
3 IMDR - Invalidi z motnjo v duševnem 

razvoju 18 5 15 .907

4
IKO - Invalidi s kroničnimi obolenji 30 24 9 .431

5 IPS - Invalidi s pravnim statusom 24 24 93 .524
6 IDS - Invalidi z družbenim statusom 16 / 37 .058
7 KOM - Invalidi s kombiniramini ovirami 30 12 9 .412

SKUPAJ 190 83 217.204

evidentiran v različnih organizacijah . So pa takšni primeri 
redki in ne vplivajo bistveno na statistična povprečja .  Po-
datki v zadnji koloni (delež) pa kažejo na razmerja med 
številom posameznih skupin invalidov, ki so uvrščeni v 
programe invalidskih organizacij .  
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Odobrena in porabljena sredstva FIHO v letu 2015  invalidske organizacije 

državna raven lokalna raven
Zap .  št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof . Skupaj Poročilo Razlika

  1 .  I01
Zveza društev 
slepih slepih 
in slabovidnih 
Slovenije

518 .913,00 38 .730,64 557 .643,64 557 .643,64 0,00 579 .212,17 43 .035,31 622 .247,48 622 .247,48 0,00

  2 .  I02
Zveza društev 
gluhih in naglušnih 
Slovenije

649 .599,56 22 .459,20 672 .058,76 672 .058,76 0,00 379 .353,27 46 .864,93 426 .218,20 428 .218,20 -2 .000,00

  3 .  I03 Društvo distrofikov 
Slovenije 716 .820,60 35 .000,00 751 .820,60  751 .820,60 0,00 0 0 0,00 0 0,00

  4 .  I04 Zveza paraplegikov 
Slovenije 465 .944,32 23 .513,71 489 .458,03 489 .458,03 0,00 262 .852,43 0 262 .852,43 262 .852,43 0,00

  5 .  I05 Združenje multiple 
skleroze Slovenije 345 .977,79 36 .609,50 382 .587,29 382 .587,29 0,00 0 0 0,00 0 0,00

  6 .  I06 Zveza SOŽITJE 639 .867,11 48 .160,16 688 .027,27 688 .027,27 0,00 405 .942,44 0 405 .942,44 405 .942,44 0,00

  7 .  I07 Zveza delovnih 
invalidov Slovenije 580 .628,33 9 .225,11 589 .853,44 589 .853,44 0,00 504 .919,65 28 .936,07 533 .855,72 533 .855,72 0,00

  8 .  I08 Zveza SONČEK 290 .220,17 12 .499,99 302 .720,16 302 .720,16 0,00 53 .338,61 0 53 .338,61 53 .338,61 0,00

  9 .  I09
Zveza društev 
civilnih invalidov 
vojn Slovenije

147 .489,47 9 .342,31 156 .831,78 156 .831,78 0,00 117 .678,94 13 .882,00 131 .560,94 131 .560,93 0,01

 10 .  I10
Zveza društev 
vojnih invalidov 
Slovenije

71 .836,50 8 .392,94 80 .229,44 80 .229,44 0,00 247 .589,93 12 .000,00 259 .589,93 259 .589,93 0,00

 11 .  I11 Zveza za šport 
invalidov POK 358 .598,89 20 .093,63 378 .692,52 378 .692,52 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 12 .  I12
Društvo 
laringektomiranih 
Slovenije

131 .199,38 9 .386,60 140 .585,98 140 .585,98 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 13 .  I13 Zveza ILCO 58 .907,20 4 .500,00 63 .407,20 63 .407,20 0,00 65 .483,19 8 .361,26 73 .844,45 73 .844,45 0,00

 14 .  I14
Društvo 
revmatikov 
Slovenije

189 .734,00 14 .462,93 204 .196,93 204 .196,93 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 15 .  I15
Združenje 
invalidov forum 
Slovenije

56 .310,20 10 .570,23 66 .880,43 66 .880,43 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 16 .  I17 Društvo paralitikov 
Slovenije 39 .602,18 5 .039,16 44 .641,34 44 .641,34 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 17 .  I18 Društvo študentov 
invalidov Slovenije 160 .674,29 18 .704,19 179 .378,48 179 .378,48 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 18 .  I19 Društvo YHD 217 .245,64 27 .755,61 245 .001,25 250 .501,25 -5 .500,00 0 0 0,00 0 0,00

 19 .  I20 Vizija PZS 26 .150,55 2 .848,53 28 .999,08 28 .999,08 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 20 .  I21 Sklad SILVA 28 .025,86 4 .144,25 32 .170,11 30 .670,11 1 .500,00 0 0 0,00 0 0,00

 21 .  I22 Zveza društev 
INVALID 28 .832,00 4 .523,85 33 .355,85 33 .355,85 0,00 27 .994,13 3 .283,98 31 .278,11 31 .278,11 0,00

 22 .  I23 Društvo VITA 55 .760,60 12 .553,24 68 .313,84 68 .313,84 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 23 .  I25
Društvo za 
kronično vnetno 
črevesno bolezen

45 .366,95 5 .871,59 51 .238,54 51 .238,54 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 24 .  I27
Kulturno 
prosvetno športno 
društvo Karel Jeraj

2 .731,07 539,89 3 .270,96 3 .270,96 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 25 .  I29
Društvo 
Gluhoslepih 
Slovenije DLAN

28 .350,20 5 .196,88 33 .547,08 35 .172,45 -1 .625,37 0 0 0,00 0 0,00

 26 .  I30 Združenje vojnih 
invalidov 91 8 .796,38 500 9 .296,38 9 .296,38 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 27 .  I32 Društvo Downov 
sindrom 11 .583,29 1 .570,15 13 .153,44 13 .153,44 0,00 0 0 0,00 0 0,00

SKUPAJ 5.875.165,53 392.194,29 6.267.359,82 6.272.985,19 5.625,37 2.644.364,76 156.363,55 2.800.728,31 2.802.728,30 1.999,99

Delovanje

državna raven lokalna raven
Zap . št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof . Skupaj Poročilo Razlika

  1 .  I01
Zveza društev 
slepih slepih 
in slabovidnih 
Slovenije

139 .835,19 10 .207,96 150 .043,15 150 .043,15 0,00 139 .835,19 10 .207,96 150 .043,15 150 .043,15 0,00

  2 .  I02
Zveza društev 
gluhih in naglušnih 
Slovenije

165 .363,67 0 165 .363,67 165 .363,67 0,00 97 .780,76 0 97 .780,76 100 .324,50 -2 .543,74

  3 .  I03 Društvo distrofikov 
Slovenije 187 .384,07 20 .000,00 207 .384,07 207 .384,07 0,00 0 0 0,00 0 0,00

  4 .  I04 Zveza paraplegikov 
Slovenije 127 .228,51 11 .372,31 138 .600,82 138 .600,82 0,00 64 .489,38 0 64 .489,38 64 .489,38 0,00

  5 .  I05 Združenje multiple 
skleroze Slovenije 86 .961,14 6 .000,00 92 .961,14 92 .961,14 0,00 0 0 0,00 0 0,00

  6 .  I06 Zveza SOŽITJE 192 .914,44 0 192 .914,44 192 .914,44 0,00 79 .868,01 0 79 .868,01 79 .868,01 0,00

  7 .  I07 Zveza delovnih 
invalidov Slovenije 134 .389,90 10 .000,00 144 .389,90 144 .389,90 0,00 151 .564,41 15 .500,00 167 .064,41 167 .064,41 0,00

  8 .  I08 Zveza SONČEK 68 .900,09 8 .971,38 77 .871,47 77 .871,47 0,00 24 .682,81 0 24 .682,81 24 .682,81 0,00

  9 .  I09
Zveza društev 
civilnih invalidov 
vojn Slovenije

39 .508,55 3 .778,25 43 .286,80 43 .286,80 0,00 31 .940,13 4 .721,75 36 .661,88 36 .661,87 0,01

 10 .  I10
Zveza društev 
vojnih invalidov 
Slovenije

53 .853,81 10 .463,45 64 .317,26 64 .317,26 0,00 28 .906,52 7 .226,63 36 .133,15 36 .133,15 0,00

 11 .  I11 Zveza za šport 
invalidov POK 89 .519,27 3 .000,00 92 .519,27 92 .519,27 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 12 .  I12
Društvo 
laringektomiranih 
Slovenije

36 .549,50 5 .940,00 42 .489,50 42 .489,50 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 13 .  I13 Zveza ILCO 17 .855,48 1 .500,00 19 .355,48 19 .355,48 0,00 14 .477,01 0 14 .477,01 14 .477,01 0,00

 14 .  I14
Društvo 
revmatikov 
Slovenije

47 .347,82 7 .150,52 54 .498,34 54 .498,34 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 15 .  I15
Združenje 
invalidov forum 
Slovenije

14 .157,98 0 14 .157,98 14 .157,98 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 16 .  I17 Društvo paralitikov 
Slovenije 10 .013,73 2 .503,43 12 .517,16 12 .517,16 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 17 .  I18 Društvo študentov 
invalidov Slovenije 43 .322,00 0 43 .322,00 43 .322,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 18 .  I19 Društvo YHD 51 .150,00 0 51 .150,00 45 .650,00 5 .500,00 0 0 0,00 0 0,00

 19 .  I20 Vizija PZS 6 .677,18 1 .420,63 8 .097,81 8 .097,81 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 20 .  I21 Sklad SILVA 8 .096,33 2 .024,08 10 .120,41 10 .120,41 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 21 .  I22 Zveza društev 
INVALID 8 .748,80 2 .000,00 10 .748,80 10 .748,80 0,00 7 .922,15 1 .216,73 9 .138,88 9 .138,88 0,00

 22 .  I23 Društvo VITA 18 .109,36 4 .527,25 22 .636,61 22 .636,61 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 23 .  I25
Društvo za 
kronično vnetno 
črevesno bolezen

11 .443,62 2 .860,00 14 .303,62 14 .303,62 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 24 .  I27
Kulturno 
prosvetno športno 
društvo Karel Jeraj

868,22 0 868,22 868,22 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 25 .  I29
Društvo 
Gluhoslepih 
Slovenije DLAN

7 .604,38 545,11 8 .149,49 8 .149,49 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 26 .  I30 Združenje vojnih 
invalidov 91 2 .372,66 1 .253,21 3 .625,87 3 .625,87 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 27 .  I32 Društvo Downov 
sindrom 3 .063,92 765,98 3 .829,90 3 .829,90 0,00 0 0 0,00 0 0,00

SKUPAJ 1.573.239,62 116.283,56 1.689.523,18 1.684.023,18 5.500,00 641.466,37 38.873,07 680.339,44 682.883,17 2.543,73
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Naložbe

državna raven lokalna raven
Zap .
št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof . Skupaj Poročilo Razlika

  1 .  I01
Zveza društev 
slepih slepih 
in slabovidnih 
Slovenije

41 .000,00 0 41 .000,00 41 .000,00 0,00 40 .945,47 0 40 .945,47 40 .945,47 0,00

  2 .  I02
Zveza društev 
gluhih in naglušnih 
Slovenije

42 .994,40 25 .485,30 68 .479,70 68 .479,70 0,00 36 .969,96 1 .234,88 38 .204,84 31 .668,37 6 .536,47

  3 .  I03 Društvo distrofikov 
Slovenije 70 .376,96 13 .220,71 83 .597,67 83 .597,67 0,00 0 0 0,00 0 0,00

  4 .  I04 Zveza paraplegikov 
Slovenije 36 .000,00 0 36 .000,00 36 .000,00 0,00 39 .000,00 34 .800,00 73 .800,00 66 .385,53 7 .414,47

  5 .  I05 Združenje multiple 
skleroze Slovenije 40 .500,00 0 40 .500,00 40 .500,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00

  6 .  I06 Zveza SOŽITJE 17 .500,00 48 .150,00 65 .650,00 65 .650,00 0,00 39 .767,49 0 39 .767,49 39 .767,49 0,00

  7 .  I07 Zveza delovnih 
invalidov Slovenije 59 .500,00 37 .563,93 97 .063,93 97 .063,93 0,00 15 .070,70 0 15 .070,70 15 .070,70 0,00

  8 .  I08 Zveza SONČEK 40 .000,00 21 .471,38 61 .471,38 21 .471,38 0 0 0,00 0 0,00

  9 .  I09
Zveza društev 
civilnih invalidov 
vojn Slovenije

11 .216,44 0 11 .216,44 11 .216,44 0,00 4 .658,78 0 4 .658,78 4 .655,17 3,61

 10 .  I10
Zveza društev 
vojnih invalidov 
Slovenije

0 0 0,00 0 0,00 20 .957,92 0 20 .957,92 20 .957,92 0,00

 11 .  I11 Zveza za šport 
invalidov POK 30 .700,00 20 .000,00 50 .700,00 50 .700,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 12 .  I12
Društvo 
laringektomiranih 
Slovenije

2 .546,66 0 2 .546,66 2 .546,66 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 13 .  I13 Zveza ILCO 300 0 300,00 300 0,00 2 .546,66 0 2 .546,66 2 .546,66 0,00

 14 .  I14 Društvo revmatikov 
Slovenije 3 .067,66 0 3 .067,66 2 .767,66 300,00 0 0 0,00 0 0,00

 15 .  I15 Združenje invalidov 
forum Slovenije 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 16 .  I17 Društvo paralitikov 
Slovenije 668 0 668,00 668 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 17 .  I18 Društvo študentov 
invalidov Slovenije 3 .828,00 0 3 .828,00 3 .828,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 18 .  I19 Društvo YHD 40 .000,00 30 .000,00 70 .000,00 70 .000,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 19 .  I20 Vizija PZS 300 700 1 .000,00 735,9 264,10 0 0 0,00 0 0,00

 20 .  I21 Sklad SILVA 5 .000,00 0 5 .000,00 5 .000,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 21 .  I22 Zveza društev 
INVALID 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 22 .  I23 Društvo VITA 40 .000,00 0 40 .000,00 40 .000,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 23 .  I25
Društvo za 
kronično vnetno 
črevesno bolezen

1 .400,00 0 1 .400,00 1 .400,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 24 .  I27
Kulturno prosvetno 
športno društvo 
Karel Jeraj

0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 25 .  I29
Društvo 
Gluhoslepih 
Slovenije DLAN

2 .325,37 0 2 .325,37 700 1 .625,37 0 0 0,00 0 0,00

 26 .  I30 Združenje vojnih 
invalidov 91 519 0 519,00 519 0,00 0 0 0,00 0 0,00

 27 .  I32 Društvo Downov 
sindrom 927 0 927,00 927 0,00 0 0 0,00 0 0,00

SKUPAJ 19.280,59 197.346,53 216.627,12 210.763,11 5.864,01 15.719,41 87.851,18 103.570,59 121.580,30 18.009,71 

Pregled odobrenih in porabljenih sredstev FIHO v letu 2015 – invalidske organizacije (v EUR)

prenos iz leta 2014 rezervna sredstva - 1% skupaj (programi + delovanje + naložbe)
Zap .  
št . 

Šif . Organizacija 
Odobr . Porab . Razlika Odobr . Porab . Razlika Sklep Dof . Skupaj Poročilo

Razlika - 
prenos 
v 2016

  1 .  I01
Zveza društev 
slepih slepih 
in slabovidnih 
Slovenije

   39 .461,97 29 .461,97 10 .000,00 1 .459 .741,02 102 .181,87 1 .561 .922,89 1 .561 .922,89 0,00

  2 .  I02
Zveza društev 
gluhih in 
naglušnih Slovenije

   9 .827,42 9 .727,12 100,30 1 .372 .061,62 96 .044,31 1 .468 .105,93 1 .466 .113,20 1 .992,73

  3 .  I03 Društvo distrofikov 
Slovenije    42 .236,99 42 .236,99 0,00 974 .581,63 68 .220,71 1 .042 .802,34 1 .042 .802,34 0,00

  4 .  I04 Zveza paraplegikov 
Slovenije    17 .866,88 17 .866,88 0,00 995 .514,64 69 .686,02 1 .065 .200,66 1 .057 .786,19 7 .414,47

  5 .  I05 Združenje multiple 
skleroze Slovenije      0,00 473 .438,93 42 .609,50 516 .048,43 516 .048,43 0,00

  6 .  I06 Zveza SOŽITJE 7 .847,40 7 .847,40 0,00 536,64 536,64 0,00 1 .375 .859,49 96 .310,16 1 .472 .169,65 1 .472 .169,65 0,00

  7 .  I07 Zveza delovnih 
invalidov Slovenije    4 .333,88 4 .333,88 0,00 1 .446 .072,99 101 .225,11 1 .547 .298,10 1 .547 .298,10 0,00

  8 .  I08 Zveza SONČEK      0,00 477 .141,68 42 .942,75 520 .084,43 480 .084,43 40 .000,00

  9 .  I09
Zveza društev 
civilnih invalidov 
vojn Slovenije

     0,00 352 .492,31 31 .724,31 384 .216,62 384 .212,99 3,63

 10 .  I10
Zveza društev 
vojnih invalidov 
Slovenije

     0,00 423 .144,68 38 .083,02 461 .227,70 461 .227,70 0,00

 11 .  I11 Zveza za šport 
invalidov POK      0,00 478 .818,16 43 .093,63 521 .911,79 521 .911,79 0,00

 12 .  I12
Društvo 
laringektomiranih 
Slovenije

     0,00 170 .295,54 15 .326,60 185 .622,14 185 .622,14 0,00

 13 .  I13 Zveza ILCO      0,00 159 .569,54 14 .361,26 173 .930,80 173 .930,80 0,00

 14 .  I14
Društvo 
revmatikov 
Slovenije

     0,00 240 .149,48 21 .613,45 261 .762,93 261 .462,93 300,00

 15 .  I15
Združenje 
invalidov forum 
Slovenije

   4 .391,32 4 .391,32 0,00 70 .468,18 10 .570,23 81 .038,41 81 .038,41 0,00

 16 .  I17 Društvo paralitikov 
Slovenije      0,00 50 .283,91 7 .542,59 57 .826,50 57 .826,50 0,00

 17 .  I18 Društvo študentov 
invalidov Slovenije      0,00 207 .824,29 18 .704,19 226 .528,48 226 .528,48 0,00

 18 .  I19 Društvo YHD    409,63 409,63 0,00 308 .395,64 57 .755,61 366 .151,25 366 .151,25 0,00

 19 .  I20 Vizija PZS 1884,85 1884,85 0,00   0,00 33 .127,73 4 .969,16 38 .096,89 37 .832,79 264,10

 20 .  I21 Sklad SILVA 4 .357,99 4357,99 0,00   0,00 41 .122,19 6 .168,33 47 .290,52 45 .790,52 1 .500,00

 21 .  I22 Zveza društev 
INVALID      0,00 73 .497,08 11 .024,56 84 .521,64 84 .521,64 0,00

 22 .  I23 Društvo VITA    2 .269,97 2 .269,97 0,00 113 .869,96 17 .080,49 130 .950,45 130 .950,45 0,00

 23 .  I25
Društvo za 
kronično vnetno 
črevesno bolezen

     0,00 58 .210,57 8 .731,59 66 .942,16 66 .942,16 0,00

 24 .  I27
Kulturno 
prosvetno športno 
društvo Karel Jeraj

     0,00 3 .599,29 539,89 4 .139,18 4 .139,18 0,00

 25 .  I29
Društvo 
Gluhoslepih 
Slovenije DLAN

     0,00 38 .279,95 5 .741,99 44 .021,94 44 .021,94 0,00

 26 .  I30 Združenje vojnih 
invalidov 91    2 .000,00 2 .000,00 0,00 11 .688,04 1 .753,21 13 .441,25 13 .441,25 0,00

 27 .  I32 Društvo Downov 
sindrom      0,00 15 .574,21 2 .336,13 17 .910,34 17 .910,34 0,00

SKUPAJ 14.090,24 14.090,24 0,00 123.334,70 113.234,40 10.100,30 11.424.822,75 936.340,67 12.361.163,42 12.309.688,49 51.474,93
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Na podlagi javnega razpisa v letu 2015 je bilo  76-tim HO 
nakazanih skupaj 6 .654 .879,00 € sredstev FIHO, od tega 
6 .150 .721,50 € po osnovnem sklepu o razporeditvi sred-
stev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam 
za leto 2015 in 504 .157,50 € iz naslova sklepa o dofinan-
ciranju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 
invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2015 .
Organizacijam so bila dodatna sredstva odobrena bodisi 
za izvajanje socialnih programov, delovanja ali naložbe . 
V primeru morebitnih prerazporeditev ali neporabljenih 
sredstev FIHO, so morale HO ravnati skladno z Navo-
dilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev 
FIHO .

6 HO je skladno z Navodilom o razpolaganju z rezervni-
mi sredstvi FIHO in sklepom Sveta FIHO prejelo tudi 
sredstva iz rezervnega sklada humanitarnih organizacij za 
leto 2015 in sicer v skupni višini 102 .800,29 € . 

V letu 2015 je bila 8 HO skladno z Navodilom o prenosih 
in spremembah namembnosti sredstev FIHO, odobrena 
sprememba namembnosti že odobrenih sredstev FIHO . 
V večini je šlo za spremembo namembnosti znotraj iste 
naložbe .
3 HO so neporabljena sredstva FIHO iz leta 2014 v višini 
1 .866,72 € prenesle v leto 2015 .

Po opravljenem finančnem in vsebinskem pregledu vseh 
prispelih poročil HO je ugotovljeno:
•	 da	so	vse	HO	v	svojih	poročilih	za	leto	2015	pravilno	

izkazale porabo sredstev FIHO;
•	 da	 5	 HO	 v	 svojem	 poročilu	 izkazuje	 neporabljena	

sredstva FIHO v skupni višini 10 .610,72 € . V skla-
du s 4 . členom Navodila o prenosih in spremembah 
namembnosti sredstev FIHO, sta do 31 . januarja 
2016  obvestilo o prenosu sredstev posredovali 2 HO, 
3 pa tega niso storile;

•	 Iz	poročil	2	HO	izhaja,	da	sta	sredstva	FIHO	namesto	
za program, porabili za delovanje in za to nista prido-
bili predhodnega soglasja sveta fundacije;

•	 3	HO,	 ki	 so	 po	 sklepu	 Sveta	 FIHO	prejele	 sklep	 o	
odobritvi prenosa neporabljenih sredstev FIHO iz leta 
2014 v leto 2015, so o namenski porabi teh sredstev 
FIHO v skupni višini 1 .866,72 € poročale na ločenem 
obrazcu, do 31 .7 . 2015 . Nobena od njih pa o tem ni 

poročala v zato predvideni rubriki v sklopu poročila za 
leto 2015 .

•	 6	HO,	ki	 so	 jim	bila	v	 letu	2015	dodatno	odobrena	
sredstva iz 1% rezervnega sklada humanitarnih orga-
nizacij, je o porabi le-teh v skupni višini 102 .790,38 
€ pravilno poročalo na ločenem obrazcu FIHO 4 . 
Vendar je bilo pri tem ugotovljeno, da Združenje proti 
spolnemu zlorabljanju ni porabilo vseh odobrenih 
rezervnih sredstev, ostalo jim je 9,91 € . Razloga za 
neporabljena sredstva niso navedli .

V splošnem se je kvaliteta izpolnjevanja poročil izboljšala, 
so pa še vedno posamezne HO, ki ne izpolnjujejo rubrike 
drugi viri za delovanje na državni ravni . 
Nekatere HO pri izpolnjevanju razčlenitve programa še 
vedno zamenjujejo skupini uporabnikov IZO in BOL, 
vendar se je tudi na tem področju stanje precej izboljšalo . 
Izmed 76 HO, ki so posredovale poročilo, sta 2 HO 
posredovali poročilo, ki je zelo pomanjkljivo vsebinsko 
izpolnjeno oziroma navedeni podatki o številu storitev in 
uporabnikov niso pravilni .

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam (v 
nadaljevanju: Komisija) je vsebinsko in finančno poročilo 
o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih pro-
gramov iz sredstev FIHO za leto 2015 obravnavala na 
svoji 106 . seji dne 26 .4 .2016 .
Poleg vsebinskega poročila je obravnavala tudi prilogo 1, 
ki prikazuje odobrena in porabljena sredstva FIHO po 
posameznih sklopih v humanitarnih organizacijah v letu 
2015 . 

Vezano na ugotovitev, da 3 HO pri obveščanju o eviden-
tiranju neporabljenih sredstev FIHO v letu 2015 niso 
upoštevale 1 . odstavka 4 . člena Navodila o prenosih in 
spremembah namembnosti sredstev FIHO, je Komisija 
zavzela stališče, da se te organizacije o pravilnem ravnanju 
v primeru neporabljenih sredstev pisno opozori .

Iz poročil 2 HO je razvidno, da je bil del nakazanih sred-
stev FIHO za programe porabljen za sklop delovanja . Or-
ganizaciji v tem primeru nista upoštevali zadevnega akta v 
1 . odstavku 10 . člena, saj FIHO o spremembah namemb-
nosti sredstev ni bil obveščen . Zadevni akti za tovrstno 
ravnanje sicer predvidevajo uvedbo izrednega nadzora, a 
pristojna Komisija predlaga, da se obe HO najprej pisno 
opozori, v primeru ponovitve pa se v HO izvede izredni 
nadzor namenske porabe sredstev .

V zvezi s pravilnim navajanjem skupin uporabnikov, tem 
pripadajočih merljivih storitev ter številom neponovljivih 
uporabnikov, je Komisija iz preglednice, ki jo je pripravila 

strokovna služba preverila, pri katerih HO je prišlo do 
bistvenih odstopanj pri navedbah uporabnikov in storitev 
in posledično povprečnih vrednosti na storitev . 
Zaradi tovrstnih napačnih navedb storitev in neponov-
ljivih uporabnikov ima Komisija pri ocenjevanju vlog 
HO, z vidika primerljivosti podatkov s podatki iz poročil, 
nemalo težav . 
Komisija je zato predlagala, da se 10 HO pozove, da 
posredujejo pojasnila oz . nove podatke, ki jih bo strokov-
na služba v primeru napačnega vnosa s strani HO vnesla v 
program »razpisi« .

V humanitarnih organizacijah se je izvedlo 175 programov 
na državni ravni in 17 programov na lokalni ravni, sku-
paj 192 programov . Ti programi so vsebovali preko 250 
sklopov – to so vsebinsko zaokrožene aktivnosti znotraj 
programa, pri čemer ima lahko nek program tudi več 
sklopov . 

V spodnji tabeli prikazujemo število evidentiranih upora-
bnikov, vključenih v programe humanitarnih organizacij, 
ki so jih organizacije navedle v svojih poročilih o namen-
ski porabi sredstev:

Število tako evidentiranih in poročanih  uporabnikov 
ne odraža dejanskega oziroma končnega števila uporab-
nikov, saj je lahko posamezni uporabnik evidentiran v več 
različnih programih iste organizacije . To je še prav posebej 
evidentno v primeru števila skupine MIG – migranti in 
tujci, saj vemo, da so vsaj 4 humanitarne organizacije, ki 
so sofinancirane iz sredstev FIHO izvajale storitve za to 
skupino ljudi in lahko se je zgodilo, da so posamezniki 
npr . koristili programe in storitve tako v Rdečem Križu 
Slovenije, Slovenski Karitas, Slovenski filantropiji in ne-
nazadnje v društvu ADRA . 

PORaBa sRedsTev 
fIhO v humanITaRnIh 
ORGanIzaCIjah v LeTu 
2015

Skupina uporabnikov invalidov Programi na 
državni ravni

Programi na
lokalni ravni

Število
uporabnikov

1 BRE - Brezdomci 6 1 3 .954
2 DUŠ - Duševno zdravje 21 / 8 .433
3 ZAS - Zasvojeni 15 / 17 .446
4 NAS - Povzročitelji in žrtve nasilja, MD in VH 20 / 19 .531
5 MIG - Migranti, tujci 5 / 797 .540
6 STA - Starejši in drugi ovirani 8 3 253 .086
7 MAT - Družine in posamezniki 5 1 264 .589
8 OTR - Otroci 15 3 117 .727
9 BOL - Kronični in drugi bolniki 80 9 76 .600

SKUPAJ 175 17 1.558.906

ZDUS – socialnovarstveni program Starejši za starejše
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Programi Državna raven Lokalna raven
Zap . 
št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika

1 . H01
Društvo za 
fenilketonurijo 
Slovenije

9 .587,84 643,89 10 .231,73 9 .275,17 956,56 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2 . H04

Društvo 
pljučnih in aler-
gijskih bolnikov 
Slovenije

21 .209,68 1 .463,20 22 .672,88 22 .672,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3 . H05
Društvo na 
srcu operiranih 
Slovenije

7 .708,62 507,16 8 .215,78 5 .760,95 2 .454,83 0,00 0,00 0,00 0 0,00

4 . H06

Združenje 
bolnikov s 
cerebrovasku-
larno boleznijo 
Slovenije

68 .394,15 4 .647,95 73 .042,10 73 .042,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

5 . H07

Društvo SOS 
telefon za 
ženske in otroke 
- žrtve nasilja

34 .280,20 2 .163,84 36 .444,04 36 .444,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

6 . H08

Evangeličanska 
humanitarna 
organizacija,  
EHO-Podpor-
nica

92 .935,44 6 .800,47 99 .735,91 99 .735,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

7 . H09
Zveza prijateljev 
mladine Slo-
venije

44 .841,96 3 .004,36 47 .846,32 47 .846,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

8 . H10
Zveza sloven-
skih društev za 
boj proti raku

16 .677,73 0,00 16 .677,73 16 .677,73 0,00 5 .624,21 1 .569,50 7 .193,71 7193,71 0,00

9 . H11

Društvo bol-
nikov s krvnimi 
boleznimi 
Slovenije

19 .421,55 1 .367,75 20 .789,30 20 .789,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

10 . H12

Zveza društev 
bolnikov z 
osteoporozo 
Slovenije

13 .058,23 1 .168,22 14 .226,45 14 .226,45 0,00 8 .559,38 0,00 8 .559,38 8559,38 0,00

11 . H14

Društvo 
prostovoljcev 
Vincencijeve 
zveze dobrote

34 .048,43 2 .355,61 36 .404,04 36 .404,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

12 . H15

Društvo Žarek 
upanja, pomoč 
pri odvisnostih 
in zasvojenostih

21 .210,03 1 .480,94 22 .690,97 22 .690,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

13 . H16 Slovensko dru-
štvo HOSPIC 117 .498,68 7 .862,51 125 .361,19 125 .361,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

14 . H17

Društvo za 
zmanjševanje 
škode zaradi 
drog Stigma

11 .735,53 1 .074,96 12 .810,49 9 .836,56 2 .973,93 0,00 0,00 0,00 0 0,00

15 . H18

Društvo za 
pomoč osebam 
z govornimi 
motnjami 
VILKO MAZI

26 .858,39 1 .892,95 28 .751,34 28 .751,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

16 . H19
Društvo 
zaupni telefon 
Samarijan

24 .799,60 1 .802,99 26 .602,59 26 .602,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

17 . H20 Društvo 
TREPETLIKA 18 .732,56 1 .268,82 20 .001,38 20 .001,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

18 . H21
Zveza koronar-
nih društev in 
klubov Slovenije

4 .832,84 1 .505,30 6 .338,14 6 .338,14 0,00 78 .357,96 4 .000,00 82 .357,96 82357,96 0,00

Programi Državna raven Lokalna raven
Zap . 
št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika

19 . H22
Slovensko 
združenje Dro-
gArt

10 .164,09 654,34 10 .818,43 10 .818,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

20 . H23
ŠENT- Sloven-
sko združenje za 
duševno zdravje

453 .704,28 31 .424,41 485 .128,69 485 .128,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

21 . H25 Društvo 
"VEZI" 40 .371,03 2 .460,59 42 .831,62 42 .831,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

22 . H26

"UP" Društvo 
za pomoč 
zasvojencem in 
njihovim svoj-
cem Slovenije

15 .924,12 945,09 16 .869,21 16 .869,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

23 . H27
Gorska 
reševalna zveza 
Slovenije

199 .776,33 13 .178,81 212 .955,14 212 .955,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

24 . H28

Zveza društev 
za socialno 
gerontologijo 
Slovenije 

12 .236,22 0,00 12 .236,22 12 .236,22 0,00 22 .702,32 1 .763,84 24 .466,16 24466,16 0,00

25 . H29
Zveza društev 
ledvičnih bol-
nikov Slovenije

23 .619,86 3 .080,82 26 .700,68 26 .700,68 0,00 22 .393,43 0,00 22 .393,43 22393,43 0,00

26 . H30
Društvo 
obolelih zaradi 
azbesta

4 .021,08 358,19 4 .379,27 4 .379,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

27 . H32

Društvo za 
razvijanje pros-
tovoljnega dela 
Novo mesto

9 .017,01 630,44 9 .647,45 9 .647,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

28 . H33
Društvo 
varnega zavetja 
Ljutomer

8 .625,20 775,75 9 .400,95 9 .400,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

29 . H34

HUMANA 
Združenje 
svojcev pri skrbi 
za mentalno 
zdravje

11 .814,34 703,67 12 .518,01 12 .518,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

30 . H35

Društvo srčnih 
bolnikov s 
spodbujeval-
nikom Slovenija 
UTRIP

10 .489,08 771,01 11 .260,09 10 .489,08 771,01 0,00 0,00 0,00 0 0,00

31 . H36
Društvo za 
nenasilno 
komunikacijo

46 .211,63 2 .879,36 49 .090,99 49 .090,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

32 . H37 Društvo "Pro-
jekt Človek" 47 .843,92 2 .811,35 50 .655,27 50 .655,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

33 . H38 Rdeči križ 
Slovenije 681 .572,73 56 .695,20 738 .267,93 738 .267,93 0,00 169 .528,66 0,00 169 .528,66 169528,66 0,00

34 . H39
Društvo za 
zdravje srca in 
ožilja Slovenije

15 .458,30 953,55 16 .411,85 16 .411,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

35 . H40
Gerontološko 
društvo Slo-
venije

9 .864,13 462,12 10 .326,25 10 .326,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

36 . H42
Zveza društev 
upokojencev 
Slovenije

95 .205,84 5 .420,12 100 .625,96 100 .625,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

37 . H43 Društvo hemo-
filikov Slovenije 43 .080,45 2 .939,24 46 .019,69 46 .019,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

38 . H44 Slovenska 
Karitas 419 .328,98 30 .091,27 449 .420,25 449 .420,25 0,00 523 .916,50 32 .155,84 556 .072,34 556072,34 0,00

Odobrena in porabljena sredstva FIHO v letu 2015 – humanitarne organizacije (v EUR)
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Programi Državna raven Lokalna raven
Zap . 
št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika

39 . H45
Društvo Re-
gionalna Varna 
hiša Celje

20 .043,39 1 .259,57 21 .302,96 21 .302,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

40 . H47
Zveza društev 
diabetikov 
Slovenije

57 .670,59 5 .140,43 62 .811,02 62 .811,02 0,00 119 .231,47 6 .000,00 125 .231,47 125231,47 0,00

41 . H49
Slovensko 
društvo za ce-
liakijo

33 .623,92 2 .378,98 36 .002,90 36 .002,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

42 . H51 Društvo Europa 
Donna 14 .181,83 862,80 15 .044,63 15 .044,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

43 . H52
Društvo 
življenje brez 
nasilja

14 .128,69 866,06 14 .994,75 14 .994,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

44 . H53 Slovenska 
filantropija 76 .655,72 4 .475,37 81 .131,09 81 .131,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

45 . H54

Društvo 
ALTRA Odbor 
za novosti v 
duševnem 
zdravju

45 .795,03 1 .559,32 47 .354,35 47 .354,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

46 . H55
Društvo 
onkoloških bol-
nikov Slovenije

34 .037,45 2 .302,83 36 .340,28 36 .340,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

47 . H57
Društvo Liga 
proti epilepsiji 
Slovenije

27 .185,64 1 .874,57 29 .060,21 29 .060,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

48 . H58
Sloven-
sko društvo 
TRANSPLANT

14 .011,77 962,52 14 .974,29 14 .974,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

49 . H59 Društvo psoria-
tikov Slovenije 28 .498,10 1 .689,73 30 .187,83 30 .187,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

50 . H60

Ozara, Naciona-
lno združenje 
za kakovost 
življenja

361 .644,81 24 .054,43 385 .699,24 385 .699,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

51 . H61

Slovensko 
združenje za 
pomoč pri 
demenci 
Spominčica

11 .912,45 806,11 12 .718,56 12 .718,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

52 . H62

Mozaik - 
Društvo 
za socialno 
vključenost

3 .412,78 360,12 3 .772,90 3 .772,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

53 . H66

Novi paradoks,  
Slovensko 
društvo za kako-
vost življenja

54 .257,99 3 .307,46 57 .565,45 57 .565,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

54 . H67 Društvo Kralji 
ulice 8 .205,34 529,16 8 .734,50 8 .734,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

55 . H68 Društvo Lege-
bitra 6 .824,31 274,09 7 .098,40 7 .098,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

56 . H70 Društvo Varna 
hiša Gorenjske 9 .530,13 498,73 10 .028,86 9 .530,13 498,73 0,00 0,00 0,00 0 0,00

57 . H71 Društvo Ženska 
svetovalnica 6 .672,46 604,30 7 .276,76 7 .276,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

58 . H73 Društvo Zdrava 
pot 6 .509,90 425,42 6 .935,32 6 .935,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

59 . H74
Združenje 
proti spolnemu 
zlorabljanju

5 .154,77 298,42 5 .453,19 5 .453,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Programi Državna raven Lokalna raven
Zap . 
št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika

60 . H75 Društvo Rdeči 
noski 12 .334,86 1 .011,05 13 .345,91 13 .345,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

61 . H76 MENA Maribor 8 .893,14 643,45 9 .536,59 9 .536,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

62 . H82 Beli obroč 
Slovenije 7 .351,31 351,00 7 .702,31 7 .702,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

63 . H93

Društvo Ključ 
- center za boj 
proti trgovini z 
ljudmi

7 .657,10 562,47 8 .219,57 8 .219,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

64 . H96 Društvo DEB-
RA Slovenija 3 .392,23 221,72 3 .613,95 3 .613,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

65 . H97
Društvo za 
cistično fibrozo 
Slovenije

8 .333,56 561,13 8 .894,69 8 .894,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

66 . H102
Društvo za delo 
z mladimi v 
stiski Žarek

9 .484,12 777,39 10 .261,51 10 .261,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

67 . H103

Društvo za 
pomoč pri obo-
lenjih ščitnice 
Metuljčica

4 .240,70 371,19 4 .611,89 4 .611,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

68 . H107 Združenje 
BODI ZDRAV 4 .472,79 0,00 4 .472,79 4 .472,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

69 . H109 Društvo Tvoj 
telefon 4 .871,35 467,39 5 .338,74 5 .338,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

70 . H114

Društvo 
bolnikov s 
huntingtonovo 
boleznijo in 
svojcev

3 .220,94 211,16 3 .432,10 3 .432,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

71 . H117 Društvo SVIT 
Koper 5 .578,12 514,60 6 .092,72 6 .092,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

72 . H118 Društvo za 
fibromialgijo 1 .135,91 68,43 1 .204,34 1 .204,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

73 . H121

Društvo za 
ustvarjanje 
in kvaliteto 
življenja MUZA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

74 . H123
Humanitarno 
društvo TOK - 
TOK

4 .439,48 294,57 4 .734,05 4 .734,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

75 . H127

Inkont - 
Humanitarna 
organizacija 
Maribor

1 .293,13 79,20 1 .372,33 1 .372,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

76 . H131

Sloven-
sko združenje 
bolnikov z 
limfomom in 
levkemijo

4 .827,06 321,10 5 .148,16 5 .148,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

SKUPAJ 3.677.642,95 259.232,52 3.936.875,47 3.929.220,41 7.655,06 950.313,93 45.489,18 995.803,11 995.803,11 0,00
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Delovanje

Delovanje Državna raven Lokalna raven
Zap .
št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika

1 . H01
Društvo za 
fenilketonurijo 
Slovenije

9 .587,84 643,89 10 .231,73 9 .275,17 956,56 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2 . H04
Društvo pljučnih 
in alergijskih bol-
nikov Slovenije

21 .209,68 1 .463,20 22 .672,88 22 .672,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3 . H05
Društvo na 
srcu operiranih 
Slovenije

7 .708,62 507,16 8 .215,78 5 .760,95 2 .454,83 0,00 0,00 0,00 0 0,00

4 . H06
Združenje 
bolnikov s 
cerebrovaskularno 
boleznijo Slovenije

68 .394,15 4 .647,95 73 .042,10 73 .042,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

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

34 .280,20 2 .163,84 36 .444,04 36 .444,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

6 . H08
Evangeličanska 
humanitarna 
organizacija,  
EHO-Podpornica

92 .935,44 6 .800,47 99 .735,91 99 .735,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

7 . H09 Zveza prijateljev 
mladine Slovenije 44 .841,96 3 .004,36 47 .846,32 47 .846,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

8 . H10
Zveza slovenskih 
društev za boj 
proti raku

16 .677,73 0,00 16 .677,73 16 .677,73 0,00 5 .624,21 1 .569,50 7 .193,71 7193,71 0,00

9 . H11
Društvo bolnikov 
s krvnimi bo-
leznimi Slovenije

19 .421,55 1 .367,75 20 .789,30 20 .789,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

10 . H12
Zveza društev 
bolnikov z osteo-
porozo Slovenije

13 .058,23 1 .168,22 14 .226,45 14 .226,45 0,00 8 .559,38 0,00 8 .559,38 8559,38 0,00

11 . H14
Društvo 
prostovoljcev 
Vincencijeve zveze 
dobrote

34 .048,43 2 .355,61 36 .404,04 36 .404,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

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

21 .210,03 1 .480,94 22 .690,97 22 .690,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

13 . H16 Slovensko društvo 
HOSPIC 26 .931,16 3 .976,00 30 .907,16 30 .907,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 . H17
Društvo za 
zmanjševanje 
škode zaradi drog 
Stigma

6 .142,47 906,85 7 .049,32 6 .531,82 517,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 .946,95 877,98 6 .824,93 6 .824,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 . H19 Društvo zaupni 
telefon Samarijan 7 .593,76 906,24 8 .500,00 8 .500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 . H20 Društvo 
TREPETLIKA 4 .060,36 599,45 4 .659,81 4 .659,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 . H21
Zveza koronarnih 
društev in klubov 
Slovenije

4 .822,80 712,02 5 .534,82 5 .534,82 0,00 15 .181,07 2 .241,26 17 .422,33 17 .422,33 0,00

19 . H22 Slovensko 
združenje DrogArt 4 .227,74 624,17 4 .851,91 4 .851,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 . H23
ŠENT- Sloven-
sko združenje za 
duševno zdravje

110 .248,86 16 .276,66 126 .525,52 126 .525,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 . H25 Društvo "VEZI" 13 .892,01 2 .050,96 15 .942,97 15 .942,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Delovanje Državna raven Lokalna raven
Zap .
št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika

22 . H26
"UP" Društvo za 
pomoč zasvojen-
cem in njihovim 
svojcem Slovenije

5 .484,55 809,72 6 .294,27 6 .294,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 . H27 Gorska reševalna 
zveza Slovenije 48 .673,34 7 .185,92 55 .859,26 55 .859,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 . H28
Zveza društev za 
socialno geron-
tologijo Slovenije 

6 .124,61 904,21 7 .028,82 7 .028,82 0,00 12 .141,10 1 .792,46 13 .933,56 13 .933,56 0,00

25 . H29
Zveza društev 
ledvičnih bolnikov 
Slovenije

7 .426,32 1 .096,39 8 .522,71 8 .522,71 0,00 7 .003,50 1 .033,97 8 .037,47 8 .037,47 0,00

26 . H30 Društvo obolelih 
zaradi azbesta 1 .135,52 64,48 1 .200,00 1 .200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 . H32
Društvo za 
razvijanje pros-
tovoljnega dela 
Novo mesto

2 .653,19 391,71 3 .044,90 3 .044,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 . H33 Društvo varnega 
zavetja Ljutomer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 . H34
HUMANA 
Združenje svojcev 
pri skrbi za men-
talno zdravje

4 .031,21 595,15 4 .626,36 4 .626,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 . H35
Društvo srčnih 
bolnikov s 
spodbujevalnikom 
Slovenija UTRIP

2 .350,12 346,96 2 .697,08 3 .468,09 -771,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 . H36
Društvo za 
nenasilno komuni-
kacijo

17 .848,34 2 .635,05 20 .483,39 20 .483,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 . H37 Društvo "Projekt 
Človek" 20 .377,70 3 .008,47 23 .386,17 23 .386,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 . H38 Rdeči križ Slo-
venije 180 .922,43 26 .710,60 207 .633,03 207 .633,03 0,00 67 .993,24 10 .038,22 78 .031,46 78 .031,46 0,00

34 . H39
Društvo za zdravje 
srca in ožilja 
Slovenije

7 .767,73 1 .146,79 8 .914,52 8 .914,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 . H40 Gerontološko 
društvo Slovenije 1 .455,77 214,92 1 .670,69 1 .670,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 . H42
Zveza društev 
upokojencev 
Slovenije

43 .675,73 6 .324,27 50 .000,00 50 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 . H43 Društvo hemo-
filikov Slovenije 9 .014,13 1 .330,81 10 .344,94 10 .344,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 . H44 Slovenska Karitas 124 .578,47 18 .392,22 142 .970,69 142 .970,69 0,00 163 .153,53 24 .087,28 187 .240,81 187 .240,81 0,00

39 . H45
Društvo Region-
alna Varna hiša 
Celje

6 .848,26 1 .011,05 7 .859,31 7 .859,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 . H47 Zveza društev dia-
betikov Slovenije 39 .522,43 5 .834,92 45 .357,35 45 .357,35 0,00 14 .481,91 2 .138,05 16 .619,96 16 .619,96 0,00

41 . H49 Slovensko društvo 
za celiakijo 7 .498,39 1 .107,03 8 .605,42 8 .605,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 . H51 Društvo Europa 
Donna 4 .562,98 673,66 5 .236,64 5 .236,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 . H52 Društvo življenje 
brez nasilja 4 .732,21 698,64 5 .430,85 5 .430,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 . H53 Slovenska filan-
tropija 27 .530,53 4 .064,49 31 .595,02 31 .595,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 . H54
Društvo ALTRA 
Odbor za no-
vosti v duševnem 
zdravju

14 .318,44 2 .113,91 16 .432,35 16 .432,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Slovensko društvo za celiakijo -  program rehabilitacije otrok s celiakijo

Delovanje Državna raven Lokalna raven
Zap .
št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika

46 . H55
Društvo 
onkoloških bol-
nikov Slovenije

7 .417,88 1 .095,14 8 .513,02 8 .513,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 . H57 Društvo Liga proti 
epilepsiji Slovenije 5 .387,11 795,33 6 .182,44 6 .182,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 . H58 Slovensko društvo 
TRANSPLANT 3 .206,72 473,43 3 .680,15 3 .680,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 . H59 Društvo psoria-
tikov Slovenije 9 .840,03 1 .452,74 11 .292,77 11 .292,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 . H60
Ozara, Nacionalno 
združenje za kako-
vost življenja

103 .826,04 15 .328,42 119 .154,46 119 .154,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 . H61
Sloven-
sko združenje za 
pomoč pri de-
menci Spominčica

2 .593,68 382,92 2 .976,60 2 .976,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 . H62
Mozaik - Društvo 
za socialno 
vključenost

1 .892,54 107,46 2 .000,00 2 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 . H66
Novi paradoks,  
Slovensko društvo 
za kakovost 
življenja

22 .214,84 3 .279,70 25 .494,54 25 .494,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 . H67 Društvo Kralji 
ulice 4 .140,06 611,22 4 .751,28 4 .751,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 . H68 Društvo Legebitra 4 .344,31 641,37 4 .985,68 4 .985,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 . H70 Društvo Varna 
hiša Gorenjske 4 .300,77 634,95 4 .935,72 5 .434,45 -498,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 . H71 Društvo Ženska 
svetovalnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 . H73 Društvo Zdrava 
pot 2 .976,32 439,41 3 .415,73 3 .415,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 . H74
Združenje proti 
spolnemu zlora-
bljanju

1 .889,76 279,00 2 .168,76 2 .168,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 . H75 Društvo Rdeči 
noski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 . H76 MENA Maribor 2 .020,35 298,28 2 .318,63 2 .318,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 . H82 Beli obroč Slo-
venije 3 .830,83 565,57 4 .396,40 4 .396,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 . H93
Društvo Ključ - 
center za boj proti 
trgovini z ljudmi

992,27 146,49 1 .138,76 1 .138,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 . H96 Društvo DEBRA 
Slovenija 857,82 126,64 984,46 984,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 . H97
Društvo za 
cistično fibrozo 
Slovenije

1 .857,09 274,17 2 .131,26 2 .131,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 . H102
Društvo za delo z 
mladimi v stiski 
Žarek

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 . H103
Društvo za pomoč 
pri obolenjih 
ščitnice Metuljčica

936,80 53,20 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 . H107 Združenje BODI 
ZDRAV 1 .119,27 0,00 1 .119,27 1 .119,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 . H109 Društvo Tvoj 
telefon 425,82 24,18 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 . H114
Društvo bolnikov 
s huntingtonovo 
boleznijo in 
svojcev

804,85 118,82 923,67 923,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Delovanje Državna raven Lokalna raven
Zap .
št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika

71 . H117 Društvo SVIT 
Koper 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 . H118 Društvo za fibro-
mialgijo 375,72 55,47 431,19 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 . H121
Društvo za 
ustvarjanje in 
kvaliteto življenja 
MUZA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 . H123
Humanitarno 
društvo TOK - 
TOK

1 .055,64 155,85 1 .211,49 1 .211,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 . H127 Inkont - Humani-
tarna organizacija 408,08 60,25 468,33 468,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 . H131
Slovensko 
združenje bolnikov 
z limfomom in 
levkemijo

1 .135,41 167,62 1 .303,03 1 .303,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 1.053.351,06 155.658,45 1.209.009,51 1.209.761,75 752,24 287.788,50 41.438,71 329.227,21 329.227,21 0,00
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Naložbe

Naložbe Državna raven Lokalna raven
Zap .  št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika

1 . H01 Društvo za fenilketon-
urijo Slovenije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 . H04
Društvo pljučnih in 
alergijskih bolnikov 
Slovenije

450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 . H05 Društvo na srcu operi-
ranih Slovenije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 . H06
Združenje bolnikov 
s cerebrovaskularno 
boleznijo Slovenije

1 .504,95 0,00 1 .504,95 1 .504,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1 .544,97 0,00 1 .544,97 1 .544,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 . H08
Evangeličanska hu-
manitarna organizacija,  
EHO-Podpornica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 . H09 Zveza prijateljev 
mladine Slovenije 2 .647,83 0,00 2 .647,83 2 .647,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 . H10
Zveza slovenskih 
društev za boj proti 
raku

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .018,00 0,00 1 .018,00 1 .018,00 0,00

9 . H11
Društvo bolnikov s 
krvnimi boleznimi 
Slovenije

700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 . H12 Zveza društev bolnikov 
z osteoporozo Slovenije 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 . H14
Društvo prostovoljcev 
Vincencijeve zveze 
dobrote

4 .000,00 0,00 4 .000,00 4 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

649,60 0,00 649,60 649,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 . H16 Slovensko društvo 
HOSPIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 . H17
Društvo za 
zmanjševanje škode 
zaradi drog Stigma

6 .300,00 0,00 6 .300,00 6 .300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1 .000,00 0,00 1 .000,00 1 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 . H19 Društvo zaupni telefon 
Samarijan 659,24 0,00 659,24 659,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 . H20 Društvo TREPET-
LIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 . H21
Zveza koronarnih 
društev in klubov 
Slovenije

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 . H22 Slovensko združenje 
DrogArt 1 .205,95 0,00 1 .205,95 1 .075,39 130,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 . H23
ŠENT- Slovensko 
združenje za duševno 
zdravje

18 .000,00 0,00 18 .000,00 18 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 . H25 Društvo "VEZI" 777,87 0,00 777,87 777,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 . H27 Gorska reševalna zveza 
Slovenije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Naložbe Državna raven Lokalna raven
Zap .  št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika

24 . H28
Zveza društev za 
socialno gerontologijo 
Slovenije 

1 .214,02 0,00 1 .214,02 1 .214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 . H29
Zveza društev 
ledvičnih bolnikov 
Slovenije

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 .133,27 0,00 3 .133,27 3 .133,27 0,00

26 . H30 Društvo obolelih 
zaradi azbesta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 . H32
Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela 
Novo mesto

800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 . H33 Društvo varnega 
zavetja Ljutomer 839,00 0,00 839,00 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 . H34
HUMANA Združenje 
svojcev pri skrbi za 
mentalno zdravje

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 . H35
Društvo srčnih 
bolnikov s spodbu-
jevalnikom Slovenija 
UTRIP

800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 . H36 Društvo za nenasilno 
komunikacijo 3 .215,79 0,00 3 .215,79 3 .215,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 . H37 Društvo "Projekt 
Človek" 2 .780,21 0,00 2 .780,21 2 .780,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 . H38 Rdeči križ Slovenije 40 .000,00 0,00 40 .000,00 40 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 . H39 Društvo za zdravje srca 
in ožilja Slovenije 2 .398,17 0,00 2 .398,17 2 .398,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 . H40 Gerontološko društvo 
Slovenije 600,00 300,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 . H42 Zveza društev upoko-
jencev Slovenije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 .400,00 0,00 4 .400,00 4 .400,00 0,00

37 . H43 Društvo hemofilikov 
Slovenije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 . H44 Slovenska Karitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 .687,20 0,00 46 .687,20 46 .687,20 0,00

39 . H45 Društvo Regionalna 
Varna hiša Celje 809,89 0,00 809,89 809,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 . H47 Zveza društev diabe-
tikov Slovenije 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 1 .377,00 0,00 1 .377,00 1 .377,00 0,00

41 . H49 Slovensko društvo za 
celiakijo 1 .407,05 0,00 1 .407,05 1 .407,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 . H51 Društvo Europa 
Donna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 . H52 Društvo življenje brez 
nasilja 228,48 0,00 228,48 228,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 . H53 Slovenska filantropija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 . H54
Društvo ALTRA 
Odbor za novosti v 
duševnem zdravju

3 .000,00 1 .500,00 4 .500,00 4 .500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 . H55 Društvo onkoloških 
bolnikov Slovenije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 . H57 Društvo Liga proti 
epilepsiji Slovenije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 . H58 Slovensko društvo 
TRANSPLANT 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 . H59 Društvo psoriatikov 
Slovenije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 . H60
Ozara, Nacionalno 
združenje za kakovost 
življenja

15 .000,00 0,00 15 .000,00 15 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Naložbe Državna raven Lokalna raven
Zap .  št . Šif . Organizacija Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika Sklep Dof Skupaj Poročilo Razlika

51 . H61
Slovensko združenje 
za pomoč pri demenci 
Spominčica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 . H62 Mozaik - Društvo za 
socialno vključenost 399,20 0,00 399,20 399,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 . H66
Novi paradoks,  
Slovensko društvo za 
kakovost življenja

3 .890,54 0,00 3 .890,54 313,20 3 .577,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 . H67 Društvo Kralji ulice 1 .567,26 0,00 1 .567,26 1 .567,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 . H68 Društvo Legebitra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 . H70 Društvo Varna hiša 
Gorenjske 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 . H71 Društvo Ženska 
svetovalnica 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 . H73 Društvo Zdrava pot 1 .064,67 0,00 1 .064,67 1 .064,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 . H74 Združenje proti 
spolnemu zlorabljanju 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 . H75 Društvo Rdeči noski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 . H76 MENA Maribor 575,52 0,00 575,52 575,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 . H82 Beli obroč Slovenije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 . H93
Društvo Ključ - center 
za boj proti trgovini z 
ljudmi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 . H96 Društvo DEBRA 
Slovenija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 . H97 Društvo za cistično 
fibrozo Slovenije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 . H102 Društvo za delo z 
mladimi v stiski Žarek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 . H103
Društvo za pomoč 
pri obolenjih ščitnice 
Metuljčica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 . H107 Združenje BODI 
ZDRAV 0,00 458,37 458,37 458,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 . H109 Društvo Tvoj telefon 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 . H114
Društvo bolnikov 
s huntingtonovo 
boleznijo in svojcev

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 . H117 Društvo SVIT Koper 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 . H118 Društvo za fibromi-
algijo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 . H121
Društvo za ustvarjanje 
in kvaliteto življenja 
MUZA

979,38 80,27 1 .059,65 1 .059,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 . H123 Humanitarno društvo 
TOK - TOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 . H127 Inkont - Humanitarna 
organizacija Maribor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 . H131
Slovensko združenje 
bolnikov z limfomom 
in levkemijo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 125.009,59 2.338,64 127.348,23 123.640,33 3.707,90 56.615,47 0,00 56.615,47 56.615,47 0,00

PORABA 
prenosa iz 

2014  
v 2015

REZERVNA SREDSTVA
SKUPAJ 

(programi + delovanje + naložbe)

Zap .  št . Šif . Organizacija ODOBRENO POROČANO RAZLIKA ODOBRENO
(s prenosom iz 

2013) 

POROČANO RAZLIKA
PRENOS V 

2015

1 . H01 Društvo za fenilketon-
urijo Slovenije

1 .698,37   0,00 12 .713,40 11 .756,84 956,56

2 . H04 Društvo pljučnih in 
alergijskih bolnikov 
Slovenije

   0,00 28 .578,60 28 .578,60 0,00

3 . H05 Društvo na srcu operi-
ranih Slovenije

   0,00 10 .394,91 7 .940,08 2 .454,83

4 . H06 Združenje bolnikov 
s cerebrovaskularno 
boleznijo Slovenije

32,14   0,00 93 .447,36 93 .447,36 0,00

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

   0,00 51 .492,07 51 .492,07 0,00

6 . H08 Evangeličanska hu-
manitarna organizacija,  
EHO-Podpornica

   0,00 114 .017,26 114 .017,26 0,00

7 . H09 Zveza prijateljev mla-
dine Slovenije

   0,00 66 .017,35 66 .017,35 0,00

8 . H10 Zveza slovenskih 
društev za boj proti 
raku

   0,00 30 .865,72 30 .865,72 0,00

9 . H11 Društvo bolnikov s 
krvnimi boleznimi 
Slovenije

   0,00 26 .409,93 26 .409,93 0,00

10 . H12 Zveza društev bolnikov 
z osteoporozo Slovenije

   0,00 35 .039,24 35 .039,24 0,00

11 . H14 Društvo prostovoljcev 
Vincencijeve zveze 
dobrote

   0,00 53 .740,30 53 .740,30 0,00

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

   0,00 28 .772,83 28 .772,83 0,00

13 . H16 Slovensko društvo 
HOSPIC

   0,00 156 .268,35 156 .268,35 0,00

14 . H17 Društvo za 
zmanjševanje škode 
zaradi drog Stigma

   0,00 26 .159,81 22 .668,38 3 .491,43

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

   0,00 36 .576,27 36 .576,27 0,00

16 . H19 Društvo zaupni telefon 
Samarijan

   0,00 35 .761,83 35 .761,83 0,00

17 . H20 Društvo TREPETLIKA    0,00 24 .661,19 24 .661,19 0,00

18 . H21 Zveza koronarnih 
društev in klubov 
Slovenije

   0,00 111 .653,25 111 .653,25 0,00

19 . H22 Slovensko združenje 
DrogArt

   0,00 16 .876,29 16 .745,73 130,56

20 . H23 ŠENT- Slovensko 
združenje za duševno 
zdravje

 6 .646,09 6 .646,09 0,00 629 .654,21 629 .654,21 0,00

21 . H25 Društvo "VEZI"    0,00 59 .552,46 59 .552,46 0,00

Rezervna sredstva
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PORABA 
prenosa iz 

2014  
v 2015

REZERVNA SREDSTVA
SKUPAJ 

(programi + delovanje + naložbe)

Zap .  št . Šif . Organizacija ODOBRENO POROČANO RAZLIKA ODOBRENO
(s prenosom iz 

2013) 

POROČANO RAZLIKA
PRENOS V 

2015

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

   0,00 23 .163,48 23 .163,48 0,00

23 . H27 Gorska reševalna zveza 
Slovenije

   0,00 268 .814,40 268 .814,40 0,00

24 . H28 Zveza društev za 
socialno gerontologijo 
Slovenije 

   0,00 58 .878,78 58 .878,78 0,00

25 . H29 Zveza društev ledvičnih 
bolnikov Slovenije

   0,00 68 .787,56 68 .787,56 0,00

26 . H30 Društvo obolelih zaradi 
azbesta

   0,00 5 .579,27 5 .579,27 0,00

27 . H32 Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela 
Novo mesto

   0,00 13 .492,35 13 .492,35 0,00

28 . H33 Društvo varnega zavetja 
Ljutomer

   0,00 10 .239,95 10 .239,95 0,00

29 . H34 HUMANA Združenje 
svojcev pri skrbi za 
mentalno zdravje

   0,00 17 .144,37 17 .144,37 0,00

30 . H35 Društvo srčnih 
bolnikov s spodbu-
jevalnikom Slovenija 
UTRIP

   0,00 14 .757,17 14 .757,17 0,00

31 . H36 Društvo za nenasilno 
komunikacijo

   0,00 72 .790,17 72 .790,17 0,00

32 . H37 Društvo "Projekt 
Človek"

   0,00 76 .821,65 76 .821,65 0,00

33 . H38 Rdeči križ Slovenije  49 .702,80 49 .702,80 0,00 1 .233 .461,08 1 .233 .461,08 0,00

34 . H39 Društvo za zdravje srca 
in ožilja Slovenije

   0,00 27 .724,54 27 .724,54 0,00

35 . H40 Gerontološko društvo 
Slovenije

   0,00 12 .896,94 12 .896,94 0,00

36 . H42 Zveza društev upoko-
jencev Slovenije

 7 .500,00 7 .500,00 0,00 155 .025,96 155 .025,96 0,00

37 . H43 Društvo hemofilikov 
Slovenije

   0,00 56 .364,63 56 .364,63 0,00

38 . H44 Slovenska Karitas  33 .351,40 33 .351,40 0,00 1 .382 .391,29 1 .382 .391,29 0,00

39 . H45 Društvo Regionalna 
Varna hiša Celje

   0,00 29 .972,16 29 .972,16 0,00

40 . H47 Zveza društev diabe-
tikov Slovenije

   0,00 252 .296,80 252 .296,80 0,00

41 . H49 Slovensko društvo za 
celiakijo

   0,00 46 .015,37 46 .015,37 0,00

42 . H51 Društvo Europa Donna    0,00 20 .281,27 20 .281,27 0,00

43 . H52 Društvo življenje brez 
nasilja

   0,00 20 .654,08 20 .654,08 0,00

44 . H53 Slovenska filantropija    0,00 112 .726,11 112 .726,11 0,00

45 . H54 Društvo ALTRA Odbor 
za novosti v duševnem 
zdravju

   0,00 68 .286,70 68 .286,70 0,00

PORABA 
prenosa iz 

2014  
v 2015

REZERVNA SREDSTVA
SKUPAJ 

(programi + delovanje + naložbe)

Zap .  št . Šif . Organizacija ODOBRENO POROČANO RAZLIKA ODOBRENO
(s prenosom iz 

2013) 

POROČANO RAZLIKA
PRENOS V 

2015

46 . H55 Društvo onkoloških 
bolnikov Slovenije

   0,00 44 .853,30 44 .853,30 0,00

47 . H57 Društvo Liga proti 
epilepsiji Slovenije

   0,00 35 .242,65 35 .242,65 0,00

48 . H58 Slovensko društvo 
TRANSPLANT

   0,00 18 .954,44 18 .954,44 0,00

49 . H59 Društvo psoriatikov 
Slovenije

   0,00 41 .480,60 41 .480,60 0,00

50 . H60 Ozara, Nacionalno 
združenje za kakovost 
življenja

   0,00 519 .853,70 519 .853,70 0,00

51 . H61 Slovensko združenje 
za pomoč pri demenci 
Spominčica

   0,00 15 .695,16 15 .695,16 0,00

52 . H62 Mozaik - Društvo za 
socialno vključenost

   0,00 6 .172,10 6 .172,10 0,00

53 . H66 Novi paradoks,  Sloven-
sko društvo za kakovost 
življenja

   0,00 86 .950,53 83 .373,19 3 .577,34

54 . H67 Društvo Kralji ulice    0,00 15 .053,04 15 .053,04 0,00

55 . H68 Društvo Legebitra    0,00 12 .084,08 12 .084,08 0,00

56 . H70 Društvo Varna hiša 
Gorenjske

   0,00 14 .964,58 14 .964,58 0,00

57 . H71 Društvo Ženska sve-
tovalnica

   0,00 7 .976,76 7 .976,76 0,00

58 . H73 Društvo Zdrava pot  3 .000,00 3 .000,00 0,00 11 .415,72 11 .415,72 0,00

59 . H74 Združenje proti 
spolnemu zlorabljanju

 2 .600,00 2 .590,09 9,91 7 .621,95 7 .621,95 0,00

60 . H75 Društvo Rdeči noski    0,00 13 .345,91 13 .345,91 0,00

61 . H76 MENA Maribor    0,00 12 .430,74 12 .430,74 0,00

62 . H82 Beli obroč Slovenije    0,00 12 .098,71 12 .098,71 0,00

63 . H93 Društvo Ključ - center 
za boj proti trgovini z 
ljudmi

   0,00 9 .358,33 9 .358,33 0,00

64 . H96 Društvo DEBRA 
Slovenija

   0,00 4 .598,41 4 .598,41 0,00

65 . H97 Društvo za cistično 
fibrozo Slovenije

   0,00 11 .025,95 11 .025,95 0,00

66 . H102 Društvo za delo z 
mladimi v stiski Žarek

   0,00 10 .261,51 10 .261,51 0,00

67 . H103 Društvo za pomoč 
pri obolenjih ščitnice 
Metuljčica

   0,00 5 .601,89 5 .601,89 0,00

68 . H107 Združenje BODI 
ZDRAV

   0,00 6 .050,43 6 .050,43 0,00

69 . H109 Društvo Tvoj telefon    0,00 6 .488,74 6 .488,74 0,00

70 . H114 Društvo bolnikov s 
huntingtonovo bo-
leznijo in svojcev

136,21   0,00 4 .355,77 4 .355,77 0,00

71 . H117 Društvo SVIT Koper    0,00 6 .792,72 6 .792,72 0,00
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PORABA 
prenosa iz 

2014  
v 2015

REZERVNA SREDSTVA
SKUPAJ 

(programi + delovanje + naložbe)

Zap .  št . Šif . Organizacija ODOBRENO POROČANO RAZLIKA ODOBRENO
(s prenosom iz 

2013) 

POROČANO RAZLIKA
PRENOS V 

2015

72 . H118 Društvo za fibromi-
algijo

   0,00 1 .635,53 1 .635,53 0,00

73 . H121 Društvo za ustvarjanje 
in kvaliteto življenja 
MUZA

   0,00 1 .059,65 1 .059,65 0,00

74 . H123 Humanitarno društvo 
TOK - TOK

   0,00 5 .945,54 5 .945,54 0,00

75 . H127 Inkont - Humanitarna 
organizacija Maribor

   0,00 1 .840,66 1 .840,66 0,00

76 . H131 Slovensko združenje 
bolnikov z limfomom 
in levkemijo

   0,00 6 .451,19 6 .451,19 0,00

SKUPAJ 1.866,72 102.800,29 102.790,38 9,91 6.654.879,00 6.644.268,28 10.610,72

RaČunOvOdsKO 
POROČILO za LeTO 2015

Računovodske usmeritve 

Pri vodenju poslovnih knjig in sestavljanju računovodskih 
izkazov je Fundacija za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v RS (v nadaljevanju FIHO), 
uporabljala računovodske predpise, ki so določeni v :

1 . pravilniku o računovodstvu (z dne 10 .4 .2000)
2 . zakonu o računovodstvu (Uradni list RS 23/99,30/02-

1253)
3 . pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list 115/02,21/03,134/03,126/04,120/07,12
4/08,58/10, 104/10,104/11) .

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

1 . pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list 13
4/03,34/04,13/05,114/06,138/06,120/07,112/09,58
/10,97/12)

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

3 . pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sred-
stev (Uradni list 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 
podzakonskimi 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 navedene izkaze za poslovno leto 2015 določeni 
uporabnik v skladu z 51 . členom zakona o računovodstvu 
predložijo do 29 . februarja 2016 prek spletnega portala 
AJPES pristojni enoti AJPES . 

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)

001 9 .928 .107 9 .944 .564

 00
Neopredmetena sredstva in 
dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve

002 3 .274 3 .274

 01 Popravek vrednosti neo-
predmetenih sredstev 003 1 .941 1 .644

 02 Nepremičnine 004 623 .368 623 .368

 03 Popravek vrednosti 
nepremičnin 005 96 .799 88 .715

 04 Oprema in druga opred-
metena osnovna sredstva 006 172 .456 172 .283

 05
Popravek vrednosti opreme 
in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev

007 131 .531 123 .282

 06 Dolgoročne finančne 
naložbe 008 9 .359 .280 9 .359 .280

 07 Dolgoročno dana posojila 
in depoziti 009 0 0

 08 Dolgoročne terjatve iz 
poslovanja 010 0 0

 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 6 .418 .081 6 .445 .718

 10
Denarna sredstva v blagajni 
in takoj unovčljive vred-
nostnice

013 0 0

 11 Dobroimetje pri bankah in 
drugih finančnih ustanovah 014 173 .923 1 .280 .330

 12 Kratkoročne terjatve do 
kupcev 015 0 0

 13 Dani predujmi in varščine 016 0 0

 14
Kratkoročne terjatve do 
uporabnikov enotnega 
kontnega načrta

017 0 0

 15 Kratkoročne finančne 
naložbe 018 4 .554 .966 4 .311 .494

 16 Kratkoročne terjatve iz 
financiranja 019 0 0

 17 Druge kratkoročne terjatve 020 1 .689 .192 853 .894

 18 Neplačani odhodki 021 0 0

 19 Aktivne časovne razmejitve 022 0 0

 
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

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015 (v EUR brez centov)

Revija pevskih zborov Zveze delovnih invalidov Slovenije
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Členitev 
skupine 
kontov

Naziv skupine kontov
Ozna

ka 
za 

AOP

Znesek – 
tekoče leto

Znesek – 
predhodno 

leto

 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 16 .346 .188 16 .390 .282

 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 1 .472 .736 883 .362

 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 11 .286 7 .744

 23 Druge kratkoročne ob-
veznosti iz poslovanja 038 1 .450 5 .618

 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 1 .460 .000 870 .000

 

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

044 14 .873 .452 15 .506 .920

 90 Splošni sklad 045 0 0

 91 Rezervni sklad 046 0 0

 92 Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 047 0 0

 93 Dolgoročne rezervacije 048 466 .502 500 .429

 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 9 .359 .280 9 .359 .280

 9412 Presežek prihodkov nad 
odhodki 052 0 0

 9413 Presežek odhodkov nad 
prihodki 053 0 0

Členitev 
skupine 
kontov

Naziv skupine kontov
Ozna

ka 
za 

AOP

Znesek – 
tekoče leto

Znesek – 
predhodno 

leto

 96 Dolgoročne finančne 
obveznosti 054 0 0

 97 Druge dolgoročne 
obveznosti 055 0 0

 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 4 .993 .059 5 .592 .600

 986 Presežek odhodkov nad 
prihodki 059 0 0

 I. Pasiva skupaj (060 = 
034 + 044) 060 16 .346 .188 16 .390 .282

 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

POjasnILa K IzKazu BILanCe sTanja na 
dan 31. 12. 2015

sredstva  aktiva

dolgoročna sredstva

Dolgoročna sredstva zajemajo neopredmetena dolgoročna 
sredstva in opredmetena osnovna sredstva . Opredmetena  
osnovna sredstva so zgradbe oz . poslovni prostor in opre-
ma, ki predstavljajo vsa sredstva, ki so potrebna za opravl-
janje dejavnosti v poslovnih prostorih in zajema pisarniško 
pohištvo, računalnike, tiskalnike in ostalo opremo, ki je 
razvidna iz seznama oziroma registra osnovnih sredstev .

Začetno računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih 
sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot 
nabavna vrednost . Amortizacija opredmetenih osnovnih 
sredstev je popravek njihove vrednosti . Pravila  amor-
tizacije se v poslovnem  letu 2015 niso spremenila v prim-
erjavi s predhodnim poslovnim letom  .FIHO uporablja za 
metodo enakomernega časovnega amortiziranja .

Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v del-
nice v državi, in sicer v delnice Loterije Slovenije . Del-
nice ne kotirajo na borznem trgu, zato delnice vrednotimo 
samo na podlagi pridobljenih knjigovodskih podatkov s 
strani Loterije Slovenije . Fundacija ima 40-odstotni last-
ninski delež v delnicah Loterije Slovenije .

Kratkoročna sredstva

Dobroimetje pri bankah izkazuje vrednost denarnih sred-
stev na bankah na dan 31 .december 2015 .

Kratkoročne finančne naložbe izkazujejo vrednost vezanih 
denarnih sredstev ali depozitov pri bankah na dan 31 .de-
cember 2015 .

Druge kratkoročne terjatve izkazujejo terjatve do Loterije 
Slovenije, Športne loterije in terjatve do koncesijskih da-
jatev, ki se kot prihodek nanašajo  na poslovno leto 2015, 
nakazilo se izvrši v začetku leta 2016, terjatve do bank iz 
naslova obresti  in iz refundacije plač iz boleznin .

Obveznosti do virov sredstev – pasiva

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so iz-
kazane obveznosti do dobaviteljev na dan 31 .december 

2015, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 .

Druge kratkoročne poslovne obveznosti se nanašajo na 
obveznosti za plačilo iz naslova povračil potnih stroškov 
ter obveznosti za plačilo akontacije davka od dohodka 
pravnih oseb .

Pasivne časovne razmejitve izkazujejo vnaprej vračunane 
rezervacije za pričakovano zmanjšanje koncesijskih dajatev 
še kot poračun za leto 2015 .

Lastni viri

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 up-
orabo sredstev FIHO, ki so namenjene za razdelitev inva-
lidskim in humanitarnim organizacijam .

Sklad premoženja v drugih pravnih osebah izkazuje vred-
nost naložbe v delnice Loterije Slovenije kot nerevidirano 
knjigovodsko vrednost, pri čemer podatke pridobimo od 
Loterije Slovenije .

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna 
sredstva se izkazujejo iz prevrednotenja opredmetenih os-
novnih sredstev iz preteklih let .

Presežek prihodkov nad odhodki izkazuje vse nepora-
bljene presežke prihodkov nad odhodki iz preteklih let .
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Členitev 
pod

skupin 
kontov

Naziv podskupine 
kontov

Ozna
ka za 
AOP

ZNESEK – 
tekoče leto

ZNESEK – 
predhodno 

leto

 O) presežek prihodkov 
(888 = 870  887) 888 0 0

 P) presežek odhodkov 
(889 = 887  870) 889 588 .017 1 .420 .141

 del 80 Davek od dohodka pravnih 
oseb 890 11 .524 11 .144

 del 80

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

891 0 0

 del 80

Presežek odhodkov 
obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od 
dohodka (892 = (889 + 
890) oz . (890 - 888))

892 599 .541 1 .431 .285

 

Presežek prihodkov iz 
preteklih let, namenjen 
pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja

893 599 .541 1 .431 .285

 

Povprečno število zapo-
slenih na podlagi delovnih 
ur v obračunskem obdobju 
(celo število)

894 5 5

 Število mesecev poslovanja 895 12 12

 1 2 3 4 5

Členitev 
pod

skupin 
kontov

Naziv podskupine 
kontov

Ozna
ka za 
AOP

ZNESEK – 
tekoče leto

ZNESEK – 
predhodno 

leto

Členitev 
pod

skupin 
kontov

Naziv podskupine 
kontov

Ozna
ka za 
AOP

ZNESEK – 
tekoče leto

ZNESEK – 
predhodno 

leto

 1 2 3 4 5

 
A) prihodki od poslovanja 
(860 = 861 + 862  863 
+ 864)

860 18 .336 .034 16 .117 .318

 760 Prihodki od prodaje proiz-
vodov in storitev 861 18 .336 .034 16 .117 .318

 
Povečanje vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane 
proizvodnje

862 0 0

 
Zmanjšanje vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane 
proizvodnje

863 0 0

 761 Prihodki od prodaje blaga 
in materiala 864 0 0

 B) finančni prihodki 865 1 .341 .970 1 .361 .636

 763 C) drugi prihodki 866 870 .000 410 .315

 
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 .548 .004 17 .889 .269

 
E) stroški blaga, materiala 
in storitev (871 = 872 + 
873 + 874)

871 219 .857 244 .354

 del 466 Nabavna vrednost pro-
danega materiala in blaga 872 0 0

 460 Stroški materiala 873 14 .694 13 .658

 461 Stroški storitev 874 205 .163 230 .696

 F) stroški dela (875 = 876 
+ 877 + 878) 875 226 .485 224 .784

 del 464 Plače in nadomestila plač 876 170 .047 168 .736

 del 464 Prispevki za socialno 
varnost delodajalcev 877 27 .377 28 .665

 del 464 Drugi stroški dela 878 29 .061 27 .383

 462 G) amortizacija 879 21 .359 22 .067

 463 H) rezervacije 880 1 .652 .228 1 .049 .487

 465 J) drugi stroški 881 0 0

 467 K) finančni odhodki 882 60 256

 468 L) drugi odhodki 883 19 .016 .032 17 .768 .462

 
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 21 .136 .021 19 .309 .410

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (v EUR brez centov)

POjasnILa K IzKazu PRIhOdKOv In 
OdhOdKOv dOLOČenIh uPORaBnIKOv Od 
1. 1. 2015 dO 31. 12. 2015

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

PRIhOdKI

Fundaciji pomenijo glavni vir prihodkov poslovni prihod-
ki, to so prihodki od Loterije Slovenije, Športne loterije in 
prihodki od posebnih iger  na srečo-koncesijske dajatve .

Finančni prihodki so iz prejetih dividend od Loterije Slo-

venije in obresti od vezanih denarnih sredstev-depozitov 
in sredstev na transakcijskem računu .

Drugi prihodki so iz odprave kratkoročnih rezervacij .

OdhOdKI

Odhodki obračunskega obdobja so tisti znesek stroškov, 
nastalih v obračunskem obdobju, ter 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 

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

sTROŠKI sTORITev 

Stroški storitev so stroški telefona, storitve investicijskega 
vzdrževanja osnovnih sredstev, storitve upravljanja za po-
slovni prostor, storitve bank, kurirske in poštne storitve, 
intelektualne storitve kot  so  računovodske, odvetniške, 
pravne, računalniške in podobne, storitve fotokopiranja, 
tiskanja, storitve pošte, storitve 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, storitve sejnin, obračunane na-
grade za nadzornike, storitve za nadgradnjo informaci-
jskega 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, jubilejne nagrade, prispevki 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 rednega let-
nega odpisa osnovnih sredstev . Pri obračunu amortizacije 
so upoštevane stopnje amortizacije, ki so zakonsko pred-
pisane za določene uporabnike .

RezeRvaCIje

Rezervacije so oblikovane za leto 2015 od vrednosti 1%  
poslovnih prihodkov v skladu s 5 . členom Pravilnika o 
merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, kar pomeni 
rezervna sredstva za invalidske in humanitarne organizaci-
je .
Oblikovane so tudi rezervacije za pričakovano zmanjšanje 
koncesijskih dajatev v letu 2016, še kot poračun za leto 
2015 .

fInanČnI OdhOdKI

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

dRuGI OdhOdKI

Drugi odhodki v večjem delu izkazujejo odhodke za dot-
acije invalidskim in humanitarnih organizacijam, izkazuje-
jo pa tudi stroške za povračilo parkiranja in druge stroške .

daveK Od dOhOdKa PRavnIh OseB

FIHO uporablja vsa sredstva v skladu z njeno ustanovitvi-
jo, 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 zanašajo 20 .548 .004 €, ce-
lotni odhodki pa 21 .147 .545 € . Rezultat poslovanja v po-
slovnem letu 2015 je ugotovljen  presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 599 .541 € . 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (v EUR)

 Realizacija 2014 Plan 2015 Realizacija 2015 Indeks 
2015/2014

Indeks 
realizacija/
plan 2015

Plan 2016

Skupaj prihodki (1–4) 17.889.269,00   18.300.000,00   20.548.004,00    114,86    112,28   18.900.000,00   
1 . Prihodki od dotacij, koncesij 16 .117 .318,00   15 .820 .000,00   18 .336 .034,00        113,77       115,90   16 .200 .000,00   
Prihodki od Loterije Slovenije 14 .318 .951,00   13 .900 .000,00   16 .523 .267,00        115,39        118,87   14 .500 .000,00   
Prihodki od Športne Loterije 951 .809,00   1 .040 .000,00   965 .406,00      101,43          92,83   850 .000,00   
Prihodki od posebnih iger na srečo 846 .558,00   880 .000,00   847 .361,00        100,09          96,29   850 .000,00   
2 . Prihodki od dividend loterije 
slovenije 1 .337 .040,00   1 .300 .000,00   1 .337 .040,00        100,00        102,85   1 .330 .000,00   

3 . Prihodki od obresti 24 .596,00   20 .000,00      4 .930,00        20,04          24,65           20 .000,00   
4 . Presežek prihodkov nad odhodki 
iz bilance 2014  1 .160 .000,00      1 .350 .000,00   

5 . Prihodki od odprave rezervacij 392 .000,00                -     870 .000,00      221,94    -     
6 . Drugi prihodki 18 .315,00                        -                     -        -     
 
SKUPAJ ODHODKI (1–9) 19.320.554,00   18.300.000,00   21.147.545,00       109,46       115,56   18.900.000,00   
1 . Stroški materiala, energije, stro-
kovne literature          13 .658,00          15 .600,00           14 .694,00        107,59          94,19          17 .800,00   

Pisarniški material  3 .030,00    3 .500,00     3 .097,00        102,21   88,49         3 .000,00   
Stroški električne in toplotne energije   6 .845,00     7 .600,00     6 .440,00          94,08         84,74     7 .300,00   
Strokovna literatura, časopisi  998,00      1 .200,00     1 .144,00      114,63          95,33          1 .700,00   
Drugi stroški materiala in 
vzdrževanje OS    2 .023,00      2 .050,00      2 .916,00       144,14        142,24   4 .900,00   

Drobni inventar             30,00             500,00           177,00      590,00          35,40      200,00   
Stroški goriva 732,00            750,00           920,00       125,68      122,67   700,00   
2 . Stroški storitev 230 .696,00   240 .600,00   205 .163,00          88,93          85,27        250 .800,00   
Storitve PTT, mobitel, siol, T-2    4 .485,00      4 .500,00     4 .202,00          93,69   93,38    4 .500,00   
Storitve investicijskega vzdrževanja 31 .529,00   37 .000,00   27 .502,00          87,23          74,33     34 .000,00   
Upravljalske storitve   5 .006,00      6 .000,00     5 .168,00        103,24          86,13       6 .000,00   
Bančne storitve   2 .358,00    2 .400,00   3 .130,00       132,74      130,42        3 .200,00   
Kuriske in poštne storitve (Iskrain-
vest, Tine)    3 .791,00      4 .000,00     3 .608,00          95,17          90,20           3 .800,00   

Intelektualne storitve (računovodske, 
pravne, itd .), tiskovni predstavnik 27 .161,00   28 .000,00   29 .551,00       108,80        105,54       31 .000,00   

Reprezentanca    2 .492,00      2 .500,00      2 .460,00          98,72          98,40          2 .000,00   
Komunalne storitve   230,00              250,00             229,00          99,57         91,60   300,00   
Razne druge storitve    1 .207,00      2 .500,00             979,00          81,11          39,16   2 .200,00   
Dnevnice, kilometrine zaposleni    254,00              500,00             320,00      125,98          64,00      300,00   
Potni stroški (dnevnice, kilometrina), 
javni prevoz -organi, spremljevalci 11 .504,00   11 .800,00   13 .805,00      120,00    116,99       15 .000,00   

Tiskarske storitve  3 .401,00    7 .000,00    3 .673,00        108,00         52,47         6 .000,00   
Storitve sejnin 70 .219,00   61 .000,00   69 .710,00         99,28        114,28        68 .000,00   

 Realizacija 2014 Plan 2015 Realizacija 2015 Indeks 
2015/2014

Indeks 
realizacija/
plan 2015

Plan 2016

Nagrade (nadzorniki) 24 .304,00   25 .000,00   15 .433,00   63,50          61,73        28 .000,00   
Storitve po podjemnih pogodbah   9 .146,00   10 .000,00     1 .986,00         21,71          19,86          8 .000,00   
Storitve po avtorskih pogodbah      437,00             500,00                  -     -       -              1 .000,00   
Storitve izobraževanja - zaposleni   799,00    1 .000,00            1 .419,00     177,60        141,90       2 .000,00   
Storitve medijev (agencija Odmev, 
Doseg plus, Ius, Abla itd .)    4 .392,00      4 .500,00   4 .911,00      111,82   109,13   6 .000,00   

Zavarovalne premije   1 .168,00     1 .200,00     1 .132,00         96,92          94,33        2 .200,00   
Najemnine parking, druge najem-
nine    2 .774,00     2 .900,00     2 .567,00   92,54          88,52       2 .800,00   

Storitve izobraževanja uporabnikov     2 .604,00      3 .400,00      2 .178,00          83,64          64,06          3 .000,00   
Storitve za nadgradnjo informaci-
jskega sisitema 21 .314,00   24 .000,00   10 .532,00          49,41         43,88          21 .000,00   

Storitve varovanja      121,00             650,00            154,00       127,27          23,69      500,00   
Zdravstvene storitve    -                 -               514,00         -   
3 . Stroški dela 224 .784,00   248 .700,00   226 .485,00       100,76   91,07   249 .000,00   
Plače zaposlenih 168 .736,00   189 .000,00   170 .047,00       100,78         89,97    188 .000,00   
Regres za letni dopust    3 .946,00     4 .000,00    3 .954,00       100,20          98,85            4 .000,00   
Prehrana med delom    6 .500,00      6 .400,00     6 .499,00          99,98        101,55           6 .500,00   
Prevoz na delo in z dela    9 .712,00   11 .000,00     8 .351,00          85,99          75,92      12 .200,00   
Premije za dodatno pokojninsko 
zavarovanje    7 .225,00   8 .400,00   8 .707,00      120,51       103,65       8 .500,00   

Prispevki od plač 28 .665,00   29 .900,00   27 .377,00        95,51       91,56      29 .800,00   
Jubilejne nagrade -     1 .550,00                        -     
4 . Drugi stroški 14 .103,00   18 .700,00   13 .784,00        97,74          73,71   25 .600,00   
Cestnine, parking           275,00             500,00             269,00   97,82   53,80        1 .000,00   
Drugi stroški    1 .290,00     1 .200,00     1 .243,00         96,36       103,58             1 .600,00   
Davek od dohodka pravnih oseb 11 .144,00   15 .000,00   11 .524,00       103,41        76,83       20 .000,00   
Drugi stroški - tožbe  1 .394,00     2 .000,00        348,00      24,96     17,40      3 .000,00   
Drugi stroški - obdaritev otrok  
zaposlenih                        -     400,00         -     

5 . Finančni odhodki         256,00   400,00   60,00    23,44      15,00                        -     
Obresti leasing          256,00             400,00                  60,00   23,44   15,00              -     
Odhodki delovanja fiho (1–5) 483.497,00   524.000,00   460.186,00         95,18   87,82   543.200,00   
6 . Amortizacija 22 .067,00   25 .000,00   21 .359,00          96,79        85,44     23 .800,00   

Odhodki delovanja fiho (1–6) 505.564,00   549.000,00   481.545,00          95,25   87,71   567.000,00   
7 . Odhodki za dotacije invalidskim 
organizacijam 11 .547 .561,00   11 .422 .769,00   12 .358 .893,00       107,03       108,20   11 .797 .285,00   

Invalidske organizacije – programi 
in delovanje 10 .264 .171,00   11 .422 .769,00   10 .731 .966,00     104,56         93,95   11 .797 .285,00   
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 Realizacija 2014 Plan 2015 Realizacija 2015 Indeks 
2015/2014

Indeks 
realizacija/
plan 2015

Plan 2016

Invalidske organizacije – investicije 35 .000,00    690 .586,00   1 .973,10     
Invalidske organizacije –dofinan-
ciranje programi in delovanje 963 .192,00   703 .715,00          73,06   

Invalidske organizacije – dofinan-
ciranje investicije 285 .198,00    232 .626,00        81,57     

8 . Odhodki za dotacije human . In 
samopomoč . Organizacijam 6 .217 .942,00   6 .150 .722,00   6 .654 .879,00      107,03      108,20   6 .352 .384,00   

Humanitarna in samopomoč . org . – 
programi in delovanje 5 .379 .546,00   6 .150 .722,00   5 .965 .596,00        110,89          96,99   6 .352 .384,00   

Humanitarna in samopomoč . org . 
–  investicije 166 .186,00    185 .125,00      111,40     

Humanitarna in samopomoč . org . – 
dofinanciranje programi in delovanje 672 .210,00    501 .819,00           

74,65     

Humanitarna in samopomoč . org . – 
dofinanciranje investicije    2 .339,00     

Skupaj nakazanih dotacij (7–8) 17.765.503,00    17.573.491,00   19.013.772,00     107,03    108,20   18.149.669,00   

10 . Rezervacije 1 .049 .487,00   177 .509,00   1 .652 .228,00     157,43      930,79   183 .331,00   
Rezervacije – rezervna sredstva  
Invalidske organizacije 116 .679,00   115 .381,00   125 .007,00       107,14       108,34   119 .165,00   

Rezervacije – rezervna sredstva  
Humanitarne organizacije 62 .808,00   62 .128,00   67 .221,00      107,03     108,20      64 .166,00   

Rezervacije - druge 870 .000,00    1 .460 .000,00    167,82     
       
Rekapitulacija:       
Prihodki obračunskega obdobja 17 .889 .269,00    20 .548 .004,00      114,86     
Odhodki obračunskega obdobja 19 .320 .554,00    21 .147 .545,00     109,46     
       
Rezultat poslovanja  1.431.285,00     599.541,00        41,89     

Prilivi 2014 skupaj 17 .889 .269,28 EUR

MESEC Plan L .S . 2015 Realizacija 
L .S . 2015

Plan Š .L . 
2015

Realizacija 
Š .L . 2015

Plan posebne 
igre na srečo 
2015

Realizacija 
posebnih 
iger na srečo 
2015

Realizacija 
koncesionarjev 
brez dividend

Plan DIVI-
DENDE 
L .S . 2015

Real-
izacija DIVI-
DENDE 
L .S . 2015

Prilivi vseh 
koncesionar jev 
in divi den de 
L .S . 2015 (B)

 2015 SKUPAJ 13.900.000,00   1.040.000,00   880.000,00    1.300.000,00    

Januar 1 .158 .333,34  1 .425 .562,33  86 .666,67  95 .523,57  73 .333,33  75 .074,08  1 .596 .159,98    1.596.159,98

Februar 1 .158 .333,34  1 .464 .382,12  86 .666,67  73 .390,79  73 .333,33  72 .479,96  1 .610 .252,87    1.610.252,87

Marec 1 .158 .333,34  813 .098,73  86 .666,67  60 .287,90  73 .333,33  60 .203,26  933 .589,89    933.589,89

April 1 .158 .333,34  2 .129 .660,50  86 .666,67  78 .081,21  73 .333,33  69 .563,15  2 .277 .304,86    2.277.304,86

Maj 1 .158 .333,34  2 .611 .979,82  86 .666,67  93 .980,45  73 .333,33  70 .639,98  2 .776 .600,25    2.776.600,25

Junij 1 .158 .333,34  1 .510 .414,09  86 .666,67  53 .646,97  73 .333,33  63 .084,73  1 .627 .145,79    1.627.145,79

Julij 1 .158 .333,34  1 .401 .364,18  86 .666,67  70 .573,16  73 .333,33  64 .161,75  1 .536 .099,09  1 .300 .000,00   1.536.099,09

Avgust 1 .158 .333,34  462 .560,43  86 .666,67  81 .808,29  73 .333,33  85 .496,65  629 .865,37   1 .337 .040,00  1.966.905,37

September 1 .158 .333,34  1 .410 .414,45  86 .666,67  94 .827,27  73 .333,33  65 .003,29  1 .570 .245,01    1.570.245,01

Oktober 1 .158 .333,34  939 .169,34  86 .666,67  73 .308,37  73 .333,33  71 .791,02  1 .084 .268,73    1.084.268,73

November 1 .158 .333,34  855 .517,77  86 .666,67  83 .959,80  73 .333,33  66 .793,85  1 .006 .271,42    1.006.271,42

December 1 .158 .333,34  1 .499 .143,04  86 .666,67  106 .018,38  73 .333,33  83 .069,02  1 .688 .230,44    1.688.230,44

Realizacija 
2015 SKUPAJ  16.523.266,80   965.406,16   847.360,74  18.336.033,70   1.337.040,00  19.673.073,70  

Plan in realizacija prihodkov fIhO 2015 – prikaz mesečnega priliva koncesionarjev in dividende Loterije slo
venije d.d. za 2015 (v euR)

PRIKaz mesečnega odliva za IO in hO 2015 (v euR)

MESEC Realizacija za invalidske 
organizacije 2015

Realizacija humanitar
nim organizacijam 2015

Realizacija IO in HO 
skupaj 2015 (C)

Indeks mesečnih prilivov 
koncesionarjev brez 

dividend in odlivi za IO 
in HO 

(A str. 75/ B str. 74)

Indeks mesečnimi 
prilivi koncesionarjev z 
dividendami in odlivi za 

IO in HO
(B str. 75/C str. 74)

Januar 894 .330,53  497 .133,04  1 .391 .463,57  114,71 114,71
Februar 894 .330,53  497 .133,04  1 .391 .463,57  115,72 115,72
Marec 2 .479 .247,52  1 .179 .391,13  3 .658 .638,65  25,52 25,52
April 894 .330,53  497 .133,04  1 .391 .463,57  163,66 163,66
Maj 894 .330,53  497 .133,04  1 .391 .463,57  199,55 199,55
Junij 894 .330,53  497 .133,04  1 .391 .463,57  116,94 116,94
Julij 894 .330,53  497 .133,04  1 .391 .463,57  110,39 110,39
Avgust 894 .330,53  497 .133,04  1 .391 .463,57  45,27 141,36
September 894 .330,53  497 .133,04  1 .391 .463,57  112,85 112,85
Oktober 1 .525 .018,43  833 .099,67 2 .358 .118,10  45,98 45,98
November 603 .762,94  333 .901,38  937 .664,32  107,32 107,32
December 596 .220,35  331 .422,02  927 .642,37  181,99 181,99
      

Realizacija 2015 skupaj 12.358.893,48  6.654.878,52  19.013.772,00   
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Povzetek realiziranih prihodkov in odhodkov za leto 2015 in plan za leto 2016

Realizacija 2015 Finančni načrt 2016

SKUPAJ PRIHODKI (1–5) 20.548.004 18.900.000
 
1 . PRIHODKI OD DOTACIJ, KONCESIJ 18 .336 .034 16 .200 .000,00
Prihodki od Loterije Slovenije 16 .523 .267 14 .500 .000
Prihodki od Športne Loterije 965 .406 850 .000
Prihodki od posebnih iger na srečo 847 .361 850 .000
 
2 . PRIHODKI OD DIVIDEND LOTERIJE SLO . 1 .337 .040 1 .330 .000
3 . PRIHODKI OD OBRESTI 4 .930 20 .000
4 .PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ  
BILANCE FIHO 2014

- 1 .350 .000

5 . PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ 870 .000 -
6 . DRUGI PRIHODKI -
 

SKUPAJ ODHODKI (1–10) 19.320.554 18.300.000
1 . STROŠKI MATERIALA, ENERGIJE, STROKOVNE 
LITERATURE, DI

14 .694 17 .800

2 . STROŠKI STORITEV 205 .163 250 .800
3 . STROŠKI DELA 226 .485 249 .000
4 . DRUGI STROŠKI 2 .260 5 .600
5 . FINANČNI ODHODKI 60 -
ODHODKI DELOVANJA FIHO (1–5) 448.662 523.200

6 . AMORTIZACIJA 21 .359 23 .800
7 . DAVEK OD PRIHODKA PRAVNIH OSEB 11 .524 20 .000
8 . ODHODKI ZA DOTACIJE INVALIDSKIM ORGA-
NIZACIJAM

12 .358 .893 11 .797 .285

9 . ODHODKI ZA DOTACIJE HUMAN . IN 
SAMOPOMOČ . ORGANIZACIJAM

6 .654 .879 6 .352 .384

   

SKUPAJ ODHODKI ZA DOTACIJE (8–9) 19.013.772 18.149.669

10. REZERVACIJE 1.652.228 183.331
Rezervacije – rezervna sredstva invalidske organizacije 125 .007 119 .165
Rezervacije – rezervna sredstva humanitarne organizacije 67 .221 64 .166
Druge rezervacije 2014 (napoved Loterije Slovenije o nega-
tivnem poračunu koncesijskih dajatev za leto 2014)

1 .460 .000
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