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UVOD IN RAZVOJNE PERSPEKTIVE 

 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju 
FIHO) je zaokrožila še eno poslovno leto in tudi v letu 2016 smo izpolnjevali svoje poslanstvo in namen: 
FIHO je v skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi FIHO (OdFIHO – Uradni list RS 9/98 in 76/10) trajno 
in splošno koristno financiral dejavnost invalidskih in humanitarnih organizacij na celotnem območju 
Republike Slovenije.  
 
S svojim delom smo omogočili invalidskim in humanitarnim organizacijam izvajanje posebnih socialnih 
programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb 
posameznikov. Za izvedbo teh aktivnosti je FIHO namenil tudi sredstva za delovanje ter naložbe teh 
dveh skupin organizacij.   
 
Uvodoma želimo poudariti pomembno značilnost preteklega leta – (so)financiranje organizacij je 
potekalo z bistveno bolj omejenimi sredstvi, kot v prejšnjih letih, ne glede na izražene potrebe 
organizacij, ki so se prijavile na razpis FIHO. Kot boste lahko razbrali iz podatkov v nadaljevanju našega 
letnega poročila, je FIHO v letu 2016 za doseganje svojega namena imel na razpolago najnižja sredstva 
v zadnjih 10 letih. Celo okoli 400.000 EUR manj kot v izredno težkem letu 2014.  
 
Analitične projekcije FIHO, kakor tudi napovedi našega poglavitnega koncesijskega vira Loterije 
Slovenije d.d. (njihove koncesije predstavljajo v strukturi prihodkov FIHO v letu 2016 72,76%) 
nedvomno dokazujejo korelacijo prihodkov iz naslova koncesij prirediteljev klasičnih iger na srečo 
(Loterija Slovenija d.d. in Športna Loterija d.d.) ter uvedbo davka od srečk. Davka, ki je bil ob uvedbi 
spomladi 2013 predstavljen kot nujen davek za konsolidacijo takratnega stanja javnih financ. Bil naj bi 
neke vrste začasen ukrep poleg drugih ukrepov, ki so bili predstavljeni EU komisiji.  
 
Žal se je ta »začasnost« izgubila v procesu en dan pred vložitvijo zakona v parlament in tako sta Loterija 
Slovenija d.d. ter Športna Loterija d.d. dobili poseben trajen davek, spisan samo zanju. Moramo sicer 
priznati, da je davek učinkoval, saj je v obdobju 2014-2015 generiral 33 milijonov evrov, vendar na 
čigav račun? Na račun najbolj ranljivih, na rob družbe potisnjenih posameznikov, ki za svojo socialno 
aktivacijo potrebujejo storitve invalidskih in humanitarnih organizacij. Te pa so v večini primerov 
odvisne od sredstev FIHO. Izračuni, ki jih bomo podrobneje predstavili tudi v nadaljevanju našega 
letnega poročila kažejo, da so slovenske invalidske in humanitarne organizacije v obdobju 2014-2015 
zaradi uveljavitve zadevnega davka imele izpad koncesijskih dajatev v višini 4.752.102 EUR. Prvi 
izračuni Loterije Slovenije d.d. za leto 2016 pa dodatno dokazujejo, da bi FIHO ob neobstoju davka od 
srečk imel dodatnih 2.080.000 EUR koncesnin v letu 2016.  
 
V začetku junija letos smo bili seznanjeni s 5,3% realno rastjo bruto domačega proizvoda, pri čemer 
nočemo vzpostavljati vzročne povezave med boljšo gospodarsko klimo ter modifikacijo višine davka od 
srečk. Lahko pa je dejstvo ugodnejših makroekonomskih kazalcev dodatna spodbuda pri uresničevanju 
zaveze poslancev Državnega zbora RS ob sprejemanju Zakona o davku od srečk, ko so se v razpravi 
trdno zavezali k takojšnjim spremembam zadevnega davčnega zakona, če bi prišlo do nižjih koncesnin 
za FIHO kot tudi za Fundacijo za financiranje športnih organizacij (v nadaljevanju FŠO).  
 
Danes smo v FIHO, kot tudi v invalidskih in humanitarnih organizacijah mnenja, da je prišel čas za 
uresničevanje izrečenih zavez, pri čemer razumemo sedanjo izboljšanje javnih financ kot nekaj, za kar 
si moramo še naprej prizadevati. Zato pri svojem predlogu nismo nerazumni v smislu zahteve po 
takojšnji ukinitvi tega davka, temveč po postopnem nekajletnem nižanju davčne stopnje do 
dogovorjene ukinitve. Predlog smo v FIHO že pripravili ter predstavili nekaterim sogovornikom. 
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Če namreč ne bo posluha za navedbo teh dejstev, bomo prišli do situacije, na katero opozarjamo že 
nekaj zadnjih let. To je krčenje financiranja finančno ovrednotenih letnih delovnih načrtov invalidskih 
in humanitarnih organizacij. V praksi to pomeni nižanje kvalitete storitev teh organizacij ob 
predpostavki ohranitve obsega oziroma zaostrovanje kriterijev za koriščenje njihovih storitev, kar 
pomeni nižje število uporabnikov organizacij. FIHO je v letih 2014-2016 posloval z skupno izgubo skoraj 
2,8 milijonov evrov in v letu 2016 skoraj 800.000 evrov. FIHO je s pomočjo sredstev iz naslova presežkov 
prihodkov nad odhodki preteklih let pokrival te izgube in omogočil ohranjevanje višine sredstev za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Žal bodo ta rezervna sredstva počasi pošla in takrat 
FIHO ne bo več mogel trajno in splošno koristno izvajati svojega namena, saj bo lahko razporejal samo 
tista sredstva, ki jih bo neposredno dobil iz koncesijskih zavezancev. In to mesečno v takšni višini, kot 
bodo prihajali prilivi (ponazoritev je v zadnji tabeli računovodskega poglavja).  
 
V prihodnjem obdobju nas čaka analiza predloga Revizijskega poročila Računskega sodišča RS o 
pravilnosti in učinkovitosti delovanja FIHO za obdobje 2014-2015 ter morebitne spremembe in 
dopolnitve aktov FIHO. Zagotovo bomo tudi na podlagi skupnih pogovorov, ki smo jih imeli med 
revizijo, ne samo uradnih revizijskih ugotovitev, pripravili nekatere spremembe in dopolnitve naših 
aktov. Pri čemer bomo morali upoštevati tudi morebitno novo zakonodajo na področju dela FIHO in 
FŠO, ki pa žal ne nastaja transparentno v skladu s principi in etičnimi kodeksi »zakonodajne sledljivosti« 
trenutne Vlade RS. Za oblikovanje predloga teksta je bila sicer imenovana delovna skupina, ki pa ni 
oblikovala končnega teksta za medsresorko usklajevanje Vlade RS.  
 
Menimo, da trenutni predlog osnutka besedila Zakona o delu FIHO in FŠO, ne upošteva specifičnega 
razvoja FIHO v primerjavi s FŠO. Delo na področju invalidskega in socialnega varstva pomeni 
uresničevanje ustavne kategorije. Kljub trenutni skupni pravni podlagi za ustanovitev obeh fundacij 
(Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije), smo pri delu medresorske delovne skupine 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo predloga besedila zakona o delovanju FIHO 
in FŠO registrirali znatne razlike med fundacijama pri oblikovanju razpisov, izvedbi postopkov 
ocenjevanja in dodelitve sredstev, uresničevanju javnega interesa, vsebine podzakonskih aktov obeh 
fundacij, nadzora namenske rabo sredstev, idr.. Zato bi bilo bolje specifike obeh fundacij urediti v dveh 
ločenih zakonih, ne pa v enem skupnem. Čaka nas torej veliko dela s svetniki in svetnicami FIHO za 
mandatno obdobje 2017–2022, ki so bili na novo imenovani s strani Državnega zbora RS v prvi polovici 
letošnjega leta.  
 
Izražam pričakovanje, da bo FIHO zaradi zgoraj naštetih razlogov v naslednjem mandatnem obdobju 
2017-2022 vstopil v novo razvojno obdobje; obdobje izboljšav, ki bodo na eni strani vodile v 
uporabnikom prijaznejše poslovanje, na drugi strani pa v še bolj transparentno in objektivnejše 
razporejanje sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam. Pri tem pa ne smemo izgubiti izpred 
oči izhodišča po odpravljanju administrativnih ovir ter uvajanju prijaviteljem bolj prijaznih postopkov.  
 
 
         Direktor FIHO 
         Štefan Kušar 
 
Ljubljana, junij 2017 
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UVODNA PREDSTAVITEV 

 
FIHO je bila leta 1998 ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/1998) in odtlej uresničuje namene, 
zaradi katerih je bila ustanovljena – 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 posameznikov; 

 delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij; 

 naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje. 

 
Tudi v letu 2016 je FIHO uveljavljala kriterije glede porabe sredstev: 
 

 Organizacije, katerih dejavnosti je FIHO so/financirala, so s svojim delovanjem in izvajanjem 

programov pomembno prispevale k izboljšanju socialnega položaja svojih članov/uporabnikov 

oziroma k ohranjanju doseženega položaja in k ustvarjanju pogojev za kakovostno in neodvisno 

življenje uporabnikov/članov. 

 

 Sredstva FIHO so bila v organizacijah porabljena za namene, za katere so bila pridobljena, kar 

je fundacija tudi leta 2016 ugotavljala z izvajanjem nadzora v posameznih invalidskih in 

humanitarnih organizacijah, katerih dejavnosti je v letu 2015 so/financirala. 

 
FIHO je o svojem delovanju obveščala javnost prek spletnih strani in obvestil za javnost predvsem po 
sejah sveta in v obliki objave zapisnikov s sklepi na svoji spletni strani. FIHO na svoji predstavitveni 
strani objavlja tudi generalne razporeditve sredstev za invalidske in humanitarne organizacije ter letna 
poročila o svojem delu, ki vsebujejo vrsto informacij glede razporeditve sredstev, podatke o poročilih 
invalidskih in humanitarnih organizacij o namenski rabi sredstev, kakor tudi ocene nadzorov. 
 
V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ima FIHO na spletnih straneh objavljen 
Katalog informacij javnega značaja in druge pomembnejše informacije. Vse leto pa je v zakonskih rokih 
posredovala tudi informacije javnega značaja na podlagi prejetih zahtev zanje.  
 
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2016 v nadaljevanju vsebuje delo sveta fundacije, 
organov FIHO in predstavitev denarnih virov, razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim 
organizacijam po posameznih namenih in namensko porabo odobrenih sredstev.  
 
Poročilo vsebuje tudi povzetek izvedenih nadzornih pregledov FIHO leta 2016 o porabi sredstev v 
organizacijah leta 2015. V zaključku so objavljeni računovodski izkazi FIHO v obliki razkritij bilance 
stanja ter izkaza poslovnega izida po posameznih uporabnikih za leto 2016, kakor tudi podatki o porabi 
po računovodskih stroškovnih mestih in podatki o mesečnih prilivih koncesionarjev ter mesečnih 
obveznostih FIHO do invalidskih in humanitarnih organizacij na podlagi sklepov o razporeditvi sredstev 
za leto 2016.  
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UPRAVLJANJE FUNDACIJE 

 

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije (Uradni list RS, št. 109/11) in s sklepom Državnega zbora RS o imenovanju članov sveta FIHO 
(Uradni list RS, št. 23/12) ter sklepom Vlade RS z dne 14. 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 
Republike Slovenije).  

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

Organi FIHO  Direktor FIHO  Štefan KUŠAR 

Svet FIHO  strokovna služba Breda Oman  

Nadzorni odbor FIHO   Nika Verovšek 

Komisija za pripravo aktov FIHO  Janja Vrečko  

Komisija za ocenjevanje in pripravo 
predlogov za razporeditev sredstev 
invalidskim organizacijam 

 Dragi Mumelj  

Komisija za ocenjevanje in pripravo 
predlogov za razporeditev sredstev 
humanitarnim organizacijam 
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UPRAVLJANJE DELNIŠKE DRUŽBE LOTERIJE SLOVENIJE 

FIHO ima po Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije 40-odstotni kapitalski delež 
Loterije Slovenije d. d.. Svoje lastniške pravice uveljavlja vskladu z določili Zakona o gospodarskih 
družbah preko 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 trenutna 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 FIHO 
že vrsto let opozarja, da je sestava Nadzornega sveta Loterije Slovenije sicer v skladu z zakonodajo, ne 
pa tudi v skladu s kapitalskimi deleži, tako da interesi uporabnikov invalidskih, 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 Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.  

FIHO vsa leta aktivnega soupravljanja Loterije Slovenije ugotavlja, da je mogoče dosledno neposredno 
uveljaviti interes fundacije na trgu klasičnih iger na srečo le skozi večji lastninski delež v tej delniški 
družbi. FIHO bi tako moral imeti prednostno pravico do povečanja svojega lastniškega deleža v lastniški 
strukturi Loterije Slovenije d.d. v obliki prednostne nakupne pravice v primeru prodaje s strani drugih 
delničarjev ali pa v obliki brezplačnega prenosa delnic od drugih delničarjev na FIHO v primeru 
spremembe zakonodaje ali drugih strateških dokumentov Republike Slovenije. Trenutna lastniška 
struktura Loterije Slovenije namreč omogoča zadovoljevanje dveh vrst interesov: na eni strani 
fundacija pričakuje čim višje koncesijske dajatve, na drugi strani pa lastniki od družbe pričakujejo čim 
višje dividende.  

 

Lastniška struktura 

      

 

  Delničarji Delež 
Predstavniki v 
Nadzornem svetu 

 

Fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitarnih 
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 
zaposleni in upokojenci 

10 % 4 

  Predstavnik Vlade RS   1 
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PRIDOBIVANJE SREDSTEV 

Že ob ustanovitvi Loterije Slovenije so bila izoblikovana družbena izhodišča za (so)financiranje 
invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Izkazalo se je, da so koncesijske dajatve 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 
invalidske organizacije. Slepi, gluhi, mišično oboleli, paraplegiki, osebe z motnjami v duševnem razvoju, 
invalidi s kombiniranimi 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 neodvisnega 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, 
humanitarnih in športnih dejavnosti. V času po obdobju 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 sredstev 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)financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, 
medtem ko se od koncesijskih dajatev igralnic namenja fundacijama le 2,2 %. 
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Prilivi koncesijskih dajatev za 11-letno 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 

2016 13.871.003,00 992.683,00 864.921,00 15.728.607,00 

 

GRAF: Prilivi koncesijskih dajatev za 11-letno obdobje po posameznih prirediteljih (v EUR)  

 

 

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. Te igre na 
srečo se prirejajo brez dovoljenja Ministrstva za finance ali Finančnega urada RS in lastniki oziroma 
prireditelji ne odvajajo koncesijskih dajatev obema fundacijama, hkrati pa tudi ne plačujejo davkov v 
integralni državni proračun. 

Zaradi takih negativnih pojavov se zmanjšuje tržni delež in promet aktualnim prirediteljem iger na 
srečo (Loterija Slovenije, Športna loterija, igralnice), ki imajo dovoljenje za prirejanje klasičnih oziroma 
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posebnih iger na srečo in plačujejo koncesijske dajatve ter vse druge davščine. Posledično to pomeni 
manj sredstev za FIHO, kakor tudi FŠO.  

Zaradi vsega naštetega trdimo, da država s svojimi pooblaščenimi institucijami premalo ščiti slovenske 
interese 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 organa svoje države prireja skupno igro po skupno dogovorjenih, potrjenih in veljavnih 
pravilih na svojem območju v skladu z nacionalno zakonodajo, združuje pa del vplačanih sredstev v 
skupni sklad za dobitke. S tem omogoča večje dobitke, ki jih udeleženci iger na srečo pričakujejo, zato 
so ti prireditelji tudi konkurenčnejši in posegajo na tržni delež posamezne države.  

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

 

Graf: Prilivi vseh koncesijskih dajatev v obdobju 2006‒2016 (v EUR) 
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Gibanje prihodkov FIHO po koncesionarjih od leta 2006 do 2016 (v EUR)  

 

 

 

Struktura prihodkov FIHO po koncesionarjih v letu 2016  
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VPLIV UVEDBE ZAKONA O DAVKU OD SREČK NA VIŠINO KONCESIJSKIH DAJATEV IN NEZAKONITI 
PONUDNIKI KLASIČNIH IGER NA SREČO 

 
FIHO kot prejemnica koncesijskih sredstev po treh letih od uvedbe Zakona o davku od srečk ugotavlja, 
da je na podlagi revidiranih podatkov Loterije Slovenije d.d. in Športne Loterije dd.d. za obdobje 2014-
2015 ter revidiranih podatkov Loterije Slovenije d.d. za leto 2016 ter oceni podatkov Športne Loterije 
d.d. za leto 2016, beležil izpad koncesijskih sredstev obeh prirediteljev klasičnih iger na srečo, za katera 
velja omenjeni davek, sredstva v višini nekaj več kot 6.830.000 EUR. Proračun Republike Slovenije pa 
je na podlagi uvedbe davka ob predpostavki proračuna Republike Slovenije za 3 letno obdobje 2014-
2016 v skupni višini malo manj kot 26.000.000.000 EUR (26 milijard EUR), pridobil davke iz zadevnega 
naslova v skupni višini malo manj kot 51.000.000 EUR. Samo za primerjavo velja prikazati številke v 
odstotkih, kar pomeni, da predstavlja davek od srečk za prikazano obdobje cca. 0,19%  prihodkov 
proračuna za to obdobje. Na drugi strani pa pomeni izpad koncesij Loterije Slovenije d.d. in Športne 
Loterije d.d. v višini 6.830.000 EUR cca. za primerljivo obdobje 12,54%. Ni potrebno posebej 
izpostavljati sorazmernost škode za uporabnike invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij na 
račun drobtinic, ki so se natekle v proračun. Da ne izpostavljamo še posebej 2 do 3 kratnik višjih potreb, 
ki jih te organizacije izražajo v primerjavi z rapoložljivimi sredstvi v vsakoletnih razpisih.  
 

 
2014 – 2015 2014 – 2015 

 

 
Z 10 % davkom od srečk Brez 10% davka od srečk 

 

opis LS ŠL SKUPAJ LS ŠL SKUPAJ RAZLIKA 

      1     2 3 (2-1) 

Promet od iger 
na srečo* 210.282.468 161.452.190 371.734.658 220.796.591 169.524.800 390.321.391 18.586.733 

10 % davek od 
srečk 18.782.147 14.541.801 33.323.948 0 0 0 -33.323.948 

Koncesijska 
dajatev 37.344.539 9.025.028 46.369.567 42.946.220 10.378.782 53.325.002 6.955.435 

 
Kot smo že izpostavili manjkajo še podatki za leto 2016, pri čemer iz revidiranih podatkov Loterije 
Slovenije d.d. sledi, da bi Loterija Slovenija d.d. ob izključitvi 10% davka od srečk realizirala 5 milijonov 
dodatnega prometa, čisti prihodki od prodaje iger bi bili višji za 13,8 milijona evrov, koncesijske dajatve 
za obe fundaciji bi bile višje za 2,6 milijonov evrov in dobiček družbe bi bil višji za cca. 1,2 milijona evrov.  
 
Seveda ne smemo zanemariti še drugih učinkov v strukturi prihodkov in odhodkov obeh loterij za 
obdobje 2014-2015 v primeru izključitve davka od srečk – to je višji promet za cca. 5%, torej 18,6 
milijona evrov dodatnega prometa, čisti prihodki od prodaje obeh prirediteljev bi bili višji za 51 
milijonov evrov, koncesijske dajatve kot že zapisano cca. 7 milijonov evrov višje, čisti dobiček 
prirediteljev bi bil višji za cca. 6 milijonov evrov, kar bi posledično vplivalo tudi na višji davek od dobička 
obeh družb ter višje dividende za lastnike.  
 
Stališče Ministrstva za finance je na podlagi njihovih analiz, ki žal niso javno dostopne, še vedno enako: 
uvedba davka ni vplivala na višino koncesijskih dajatev, ki jih generirata Loterija Slovenija d.d in Športna 
Loterija d.d. za potrebe invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.  
 
Nekateri poslanci koalicije so ob sprejemanju Zakona o davku od srečk 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, FŠO, Loterije Slovenije d.d. in Športne Loterije d.d. o 
znižanju višine koncesnin za potrebe najbolj odrinjenih posameznikov 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.  



13 

 

 
V FIHO ne živimo ločeno od realnega stanja naše države, zato smo ob vseh prikazanih podatkih 
pripravili spremembo 2 davčnih zakonov; na eni strani spremembo Zakona o davku od srečk v smislu 
postopnega znižanja 10% davka od srečk v obdobju 4 let iz 10% na 4% ter spremembo Zakona o davku 
na dobitke pri klasičnih igrah na srečo iz 15% davka, ki ga plačajo prejemniki dobitkov višjih od 300 EUR 
lokalni skupnosti na 25% davek, ki bi bil razdeljen med proračune lokalnih skupnosti v višini 60% za 
lokalne skupnosti ter 40% za proračun Republike Slovenije. Naša pričakovanja po razumevanju 
sprememb obeh navedenih zakonov ne utemeljujemo samo na podlagi razprav poslank in poslancev 
takratnega sklica Državnega zbora RS, ampak tudi na makroekonomskih kazalnikih obdobja 4 četrtletij 
(junij 2016 – junij 2017), ki kažejo zelo nizko stopnjo brezposelnosti, povečan izvoz, rast BDP v višini 
5,3%, in drugih makroekonomskih kazalnikih.  
 
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 prirejanja iger na srečo, ki potekajo prek svetovnega spleta in različnih drugih 
telekomunikacijskih sredstev. Tudi v slovenskem medijskem prostoru se pojavljajo različni prireditelji, 
pri čemer najbolj izstopajo: BWin, Bet at home in Sportingbet. Omeniti velja tudi Internacional sport 
fundation, ki oglašuje povezavo Sportingbet.  
 
Zato še vedno pričakujemo, da bo novela Zakona o igrah na srečo to problematiko zadovoljivo rešila, 
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 njihovega 
obsega, strukture in pogojev prirejanja. 
 
Odločitev Slovenije, da omeji spletne klasične igre na srečo le na imetnike dveh obstoječih koncesij za 
klasične igre, je odraz njene diskrecijske pravice uresničevanja pomembnih ciljev v javnem interesu. 
Od doslednosti ravnanja v javnem interesu so odvisne pravne možnosti, da se nezakonite ponudbe iz 
drugih držav učinkovito prepove. Ker v skladu s svojim poslanstvom Loterija Slovenije in Športna 
loterija ne moreta popolnoma svobodno vplivati na atraktivnost lastne ponudbe, mora država 
poskrbeti za učinkovito prepoved prirejanja iger na srečo nezakonitim prirediteljem.  
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DELO SVETA, KOMISIJ IN NADZORNEGA ODBORA FIHO 

 

1. Svet FIHO 

Pomembnejše naloge sveta so: 
- sprejem aktov FIHO, 
- sprejem letnega programa dela, finančnega načrta, zaključnega računa in poročila o delu 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 2016 sestal na štirih rednih sejah, enkrat pa je odločal na 
korespondenčen način.  
Svet FIHO je leta 2016 obravnaval naslednje pomembnejše teme. 
 
1.1. Zaključni račun FIHO za leto 2015 

 
Pri vodenju poslovnih knjig in sestavljanju računovodskih izkazov je FIHO uporabljal računovodske 
predpise, ki so določeni v Zakonu o računovodstvu, Zakonu o javnih financah, Pravilniku o sestavljanju 
letnih poročil za druge osebe javnega prava, knjigovodske evidence pa so bile vodene po kontnem 
planu za določene uporabnike enotnega kontnega načrta, ki je namenjen za vse pravne osebe javnega 
prava. Računovodski izkazi so izdelani v skladu z zakonskimi predpisi, prav tako izkaz prihodkov in 
odhodkov. Bilanca stanja prikazuje podatke o stanju osnovnih sredstev, kapitalskih naložbah, poslovnih 
terjatvah, depozitih na bankah, stanju denarnih sredstev na bančnem računu in stanju denarnih 
sredstev v blagajni, aktivne časovne razmejitve, vrednost kapitala, poslovne izide iz preteklih let in 
poslovni izid tekočega leta, kratkoročne poslovne obveznosti ter pasivne časovne razmejitve – vse na 
dan 31. decembra 2015. V register osnovnih sredstev FIHO so bila vknjižena vsa osnovna sredstva, 
nabavljena leta 2015, ter obračunana amortizacija pri vseh osnovnih sredstvih po zakonsko 
predpisanih amortizacijskih stopnjah. Inventurna komisija je v prostorih FIHO opravila popis osnovnih 
sredstev, blagajne, popis stanja denarnih sredstev in kratkoročnih terjatev ter popis stanja 
kratkoročnih obveznosti. 
 
Svet FIHO je sprejel Finančno poročilo FIHO za leto 2015 s podatki iz bilance stanja na dan 31. 12. 2015, 
izkaz prihodkov in odhodkov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov 
za leto 2015 v primerjavi z realizacijo 2014 ter prikaz odhodkov porabe strokovne službe ter organov 
FIHO za obdobje 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 z realizacijo odhodkov za leti 2013 in 2014 in sicer: 
     - skupaj prihodki                20.548.004 € 
     - skupaj odhodki                   21.147.545 € 
     - presežek odhodkov nad prihodki                    599.541 €   
Svet fundacije je sprejel tudi predlog Nadzornega odbora FIHO v zvezi z ugotovljenim stanjem 
likvidnostnih sredstev, s katerimi je razpolagal FIHO in v mesecu marcu 2016, in poleg redne 
dvanajstine realiziral tudi izplačilo odobrenih sredstev za naložbe v osnovna sredstva oz. njihovo 
vzdrževanje v celotni višini s sklepom odobrenih sredstev FIHO v letu 2016.  
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1.2. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2015 

 
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2015 je bilo posredovano Državnemu zboru RS, 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS in Ministrstvu za zdravje RS. Odbor za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide je poročilo obravnaval na seji dne 8.9. 2016 in se z njim seznanil. 

1.3. Finančni načrt za leto 2017 

Svet FIHO na podlagi določb Pravilnika FIHO vsako leto najpozneje do 1. novembra sprejme finančni 
načrt, ki vsebuje načrtovane prihodke in odhodke za naslednje koledarsko leto. Vsebina in postopek 
sprejemanja finančnega načrta FIHO sta podrobneje urejena v 3. in 4. členu Pravilnika o merilih in 
pogojih za uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju: Pravilnik). 

Kot prihodki FIHO se upoštevajo koncesijske dajatve od klasičnih iger na srečo (Loterija Slovenije, 
Športna loterija), od posebnih iger na srečo (igralnice), od plačil za občasno prirejanje iger na srečo 
(tombole, srečelovi ...), pripadajoči del dividend Loterije Slovenije, obresti na vezana sredstva v banki 
ter drugi prihodki. Sestavni del kvote načrtovanih prihodkov so tudi nerazporejena sredstva iz 
preteklega leta, če ta niso bila v celoti porabljena.  

Peti člen Pravilnika določa strukturo načrtovanih odhodkov oziroma je osnova za pripravo 
načrtovanih deležev razpoložljivih sredstev za delovanje FIHO ter načrtovanih deležev za financiranje 
oziroma sofinanciranje dejavnosti invalidskih ter humanitarnih organizacij. 

Svet FIHO je na svoji 24. seji 21. septembra 2016 sprejel finančni načrt FIHO za leto 2017 v naslednjih 
zneskih: 

PRIHODKI 

Viri  
Plan 2015 

Realizacija 
prihodkov 

2015 
Plan 2016  

Ocena 
prihodkov 

2016* 

Plan  
2017** 

indeks Indeks 

  B C D E F F/E F/D 

Presežek odhodkov nad 
prihodki iz bilance FIHO za 
preteklo poslovno leto 

1.160.000 0 0 -599.541 0     

Koncesijske dajatve Loterije 
Slovenije 

13.900.000 16.856.461 14.500.000 14.500.000 13.800.000 95 95 

Koncesijske dajatve Športne 
loterije 

1.040.000 841.809 850.000 850.000 850.000 100 100 

Koncesijske dajatve 
prirediteljev posebnih iger 
na srečo  

880.000 850.558 850.000 850.000 850.000 100 100 

Dividende Loterije Slovenije 1.300.000 1.337.040 1.330.000 1.862.348 1.500.000 86 120 

Sredstva FIHO iz presežkov 
prihodkov nad odhodki 
preteklih let 

0 0 1.350.000 1.417.193 996.000 63 66 

Obresti na vezana sredstva 20.000 20.000 20.000 20.000 4.000 20 20 

SKUPAJ 18.300.000 19.905.868 18.900.000 18.900.000 18.000.000 95 95 

* realizirani prihodki za obdobje 1-8 2016 z oceno za obdobje 9 - 12 2016 
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** plan temelji na pisnem dokumentu Loterije Slovenije d.d. o oceni napovedi koncesnin za leto 2017 in oceni 
realizacije koncesnin Loterije Slovenije d.d. za obdobje 1 – 12 2017 
 

Grafični prikaz načrtovanih prilivov v skladu s finančnim načrtom FIHO za leto 2017  

 

 
 

 
 
 
O b r a z l o ž i t e v: 
Iz tabele je razvidna ocena vseh prihodkov v primerjavi z načrtovanimi prihodki po sprejetem finančnem načrtu 
FIHO za 2016. 
Načrtovani prihodki s strani Loterije Slovenije za leto 2017 temeljijo na realiziranih koncesijskih dajatvah delniške 
družbe za leto 2015 in obdobja 1-8 2016 ter na oceni koncesijskih dajatev za obdobje 9 – 12 2016 ter leto 2017 z 
napovedjo negativnega poračuna obračuna koncesijskih dajatev za leto 2016.  
Ocena prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev Športne Loterije za leto 2017, je glede na leto 2016 načrtovana 
v približno enaki višini in ni realno pričakovati povečanja niti za  načrtovano višino inflacije UMAR-ja v 
pomladanski napovedi.  

 
Ocena prihodkov koncesijskih dajatev prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih prirediteljev je za 
leto 2017 glede na oceno za leto 2016 načrtovana v enaki višini, ob pričakovanju, da bodo poslovni rezultati v 
prihodnjem letu primerljivi z rezultati letošnjega leta. 

 
Dividende Loterije Slovenije za leto 2017 so načrtovane v povprečju, opredeljenem v srednjeročnem planu 
Loterije Slovenije. Na tej podlagi je narejena ocena, da bodo dividende tudi v letu 2017 dosegle enako realizacijo 
kot v letu 2016. Takšna realizacija je izdelana na osnovi poročila delniške družbe o načrtovanem dobičku v 
prihodnjem letu in na osnovi povprečnega (zaradi izjemnih okoliščin je izvzeto leto 2013) gibanja prihodkov iz 
tega naslova v petletnem obdobju.  

  

Presežek odhodkov nad prihodki iz bilance FIHO za preteklo poslovno leto

Koncesijske dajatve Loterije Slovenije

Koncesijske dajatve Športne loterije

Koncesijske dajatve prirediteljev posebnih iger na srečo

Dividende Loterije Slovenije

Sredstva FIHO iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let

Obresti na vezana sredstva
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ODHODKI 

Namen Plan 2016 
Realizacija 

odhodkov 2016* 
Plan 2017 indeks Indeks 

  b c d c / b d / c 

Sredstva za delovanje  FIHO 3 % = 567.000 529.300 3 % = 540.000 93 102 

Sredstva za invalidske organizacije 11.916.450 11.916.450 11.349.000 100 95 

Sredstva za humanitarne organizacije 6.416.550 6.416.550 6.111.000 100 95 

SKUPAJ 18.900.000 18.862.300 18.000.000 100 95 

 
* realizirani odhodki za obdobje I – VIII 2016 z oceno za obdobje IX – XII 2016 brez morebitnega dofinanciranja iz 
rezervnih sredstev FIHO   

Grafični prikaz načrtovanih odlivov v skladu s finančnim načrtom FIHO za leto 2017  

 

 
 
 
O b r a z l o ž i t e v: 
Ocena odhodkov za delovanje fundacije in ocena odhodkov za izvajanje programov, delovanja in 
naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje invalidskih in humanitarnih organizacij temeljijo na 
osnovi finančnega načrta za leto 2016.  

 
Znesek v višini 540.000,00 € za delovanje FIHO v letu 2017 predstavlja 3 % vseh razpoložljivih odhodkov FIHO 
v letu 2017, ki je bil opredeljen v FN za leto 2017 ob sprejemanju septembra 2016. Konkretna višina porabe 
sredstev za delovanje FIHO po posameznih postavkah pa je opredeljena v Finančnem načrtu za delovanje 
FIHO v letu 2017, ki je bil obravnavan na seji Sveta FIHO decembra 2016; in sicer v višini 538.200, kar 
predstavlja 2,99% sredstev po finančnem načrtu, zagotovo pa ne realizacije, ki jo bomo ugotavljali februarja 
2018.  

 
Za objavo v javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2017 so tako načrtovana sredstva v 
skupni višini 17.460.000 EUR in sicer:  

 
a) za invalidske organizacije:                      11.349.000,00  EUR 
b) za humanitarne organizacije:              6.111.000,00  EUR 

Sredstva za delovanje  FIHO Sredstva za invalidske organizacije

Sredstva za humanitarne organizacije
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Za leto 2017 so razpisana sredstva v primerjavi  z razpisanimi sredstvi za leto 2016 nižja za  873.000,00 € oz.  
4,77 %.  

 
1.4. Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2017 

 
Na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2017, ki ga 
je FIHO objavil v Uradnem listu RS, št. 61 dne 23. septembra 2016, se je v predpisanem roku prijavilo 27 
invalidskih in 95 humanitarnih organizacij, ki se s svojimi številnimi programi ustvarjalno odzivajo na značilne 
potrebe invalidov, kroničnih bolnikov in na socialne stiske različnih skupin prebivalstva. 
Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim oziroma 
humanitarnim organizacijam sta za obravnavo na svetu FIHO pripravili usklajene predloge za razporeditev 
sredstev posameznim organizacijam. Predloga sklepov obeh komisij s pripadajočima obrazložitvama je svet 
potrdil na 25. seji 15. decembra 2016. 

 

2. Delovanje komisij in nadzornega odbora FIHO 

 
2.1. Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in 
humanitarnim organizacijam  
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam (v 
nadaljevanju: invalidska komisija) je imela v letu 2016 38 rednih in eno korespondenčno sejo, komisija za 
ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam (v 
nadaljevanju: humanitarna komisija) pa 30 rednih sej. 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 2015. V času 
objave javnega razpisa FIHO je bila glavna tema sej priprava predloga razporeditve sredstev FIHO za leto 
2017. Komisiji sta glede na likvidnostni položaj FIHO razporejali izplačila sredstev, ki jih je posameznim 
invalidskim oziroma humanitarnim organizacijam za leto 2016 odobril svet FIHO za izvajanje (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 
namenih, prošnje za odobritev sredstev iz 1-odstotne rezerve v skladu z Navodilom o razpolaganju z 
rezervnimi sredstvi ter imeli številne razgovore s predstavniki posameznih invalidskih oziroma humanitarnih 
organizacij.  
 
 
2.2. Komisija za pripravo aktov  

Komisija za pripravo aktov je imela leta 2016 eno redno in eno korespondenčno sejo. Komisija je tako 
v letu 2016 na korespondenčni seji obravnavala dopolnitev osnutka Zakona o FIHO in FŠO v okviru 
javne razprave, na redni seji pa se je seznanila s prispelim predlogom za dopolnitev aktov FIHO na 
podlagi realizacije sklepa št. 7 iz 22. seje Sveta FIHO in  pripravila predlog za dopolnitev obrazcev FIHO-
1 in FIHO-2 za izvedbo razpisa o sofinanciranju s sredstvi FIHO za leto 2017. 
 
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 programov, delovanje ali naložbe invalidskih in humanitarnih 
organizacij. 
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Nadzorni odbor je imel leta 2016 pet rednih sej. Njihova vsebina se je med drugim nanašala na obravnavo 
zaključnega računa FIHO za leto 2015 ter poročila inventurne komisije. Na sejah organa so bile obravnavane 
pritožbe invalidskih in humanitarnih organizacij na sklepe sveta FIHO o razporeditvi sredstev za leto 2016 ter 
ugovori na zapisnik o odpiranju vlog na javni razpis FIHO za leto 2016. 
 
  

DENARNI VIRI ZA FINANCIRANJE DEJAVNOSTI INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V LETU 
2016 

 
 

Prihodki FIHO 

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

Koncesijske dajatve v letu 2016 (v EUR) 

Loterija Slovenije                13.871.003  

Športna loterija                 992.683  

Igralnice in občasni prireditelji                 864.921  

SKUPAJ                15.728.607  

 
Sredstva od koncesijskih dajatev za leto 2016 v višini 15.728.607 € tako predstavljajo 16,57 % oziroma 
2.607.427,00 € manj sredstev v primerjavi s prihodki od koncesijskih dajatev v letu 2015. 
  
 

  

Loterija Slovenije Športna loterija

Igralnice in občasni prireditelji
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RAZPOREDITEV SREDSTEV FIHO INVALIDSKIM IN HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM ZA LETO 2017 

 
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na svoji 24. seji 21. septembra 
2016 na podlagi 6. in 8. člena Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2017. Finančni načrt temelji na 
oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto 2016, oceni poslovanja Loterije Slovenije d.d. v 2016 in 
2017, ki s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino 
sredstev FIHO, oceni koncesijskih dajatev Športne Loterije, prirediteljev posebnih iger na srečo in 
drugih občasnih prirediteljev iger na srečo, ter drugih manjših prihodkov.  
 
Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju: 
Pravilnik) določil, da se za leto 2017 za invalidske organizacije razpišejo sredstva v skupni višini 
11.349.000,00 €, za humanitarne organizacije pa 6.111.000,00 €. Na podlagi 13. in 14. člena pravilnika 
je določil tudi vsebino javnega razpisa za leto 2017, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 61 dne 
23.09.2016 in pozval obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 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 2017, so skladno s 5. točko 
besedila javnega razpisa, svojo vlogo izpolnile v spletnem programu »Razpisi«, 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 razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam 
(v nadaljevanju: komisija) je na 133. seji dne 26.10.2016 v skladu s 15. členom Pravilnika o merilih in 
pogojih za uporabo sredstev FIHO pričela z odpiranjem vlog. S strani strokovne službe je prejela 27 
(sedemindvajset) zaprtih ovojnic ter izpis zbirnika, iz katerega je bil razviden datum zaključitve spletne 
prijave vseh prijaviteljic. 
 
Komisija je ugotovila, da so bile vse poštne pošiljke posredovane v roku in ustrezno označene. 
Nadaljevala je z odpiranjem vlog ter pregledom posredovanih Finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih organizacij za leto 2017 (v nadaljevanju: vlog), pri čemer je ugotavljala 
izpolnjevanje pogojev, opredeljenih v besedilu Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v 
letu 2017, objavljenega v Uradnem listu RS št. 61 dne 23.9.2016 (v nadaljevanju: Javni razpis).  
 
1.2. 
V nadaljevanju je Komisija vse prispele vloge invalidskih organizacij najprej pregledala z vidika 
izpolnjevanja pogojev za financiranje iz sredstev FIHO, opredeljenih v 8. členu Pravilnika ter skladno z 
besedilom Javnega razpisa ter ugotovila, da vse organizacije izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. 
Komisija je skladno s 15. členom Pravilnika izdelala zapisnik o odpiranju vlog ter ga posredovala vsem 
prijavljenim organizacijam. 
 
1.3. 
Pred pričetkom ocenjevanja vlog invalidskih organizacij iz sredstev FIHO v letu 2017 se je komisija, v 
skladu s finančnim načrtom in besedilom javnega razpisa, seznanila z razpoložljivimi sredstvi. 
Invalidskim organizacijam so ob odštetju 1% obvezne rezerve, ki znaša 113.490,00 €, za izvajanje 
posebnih socialnih programov, za delovanje ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, 
ostala za razporeditev sredstva v skupni višini 11.235.510,00 €. 
 

http://www.fiho.si/
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Iz zbirnika sredstev vseh prijavljenih invalidskih organizacij, ki izpolnjujejo formalne pogoje za 
financiranje določene v 8. členu Pravilnika, je razvidno, da invalidske organizacije za leto 2017 
zaprošajo za sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov v višini 14.244.286,03 €, za delovanje 
v višini 4.297.841,96 € ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje v višini 4.125.540,83 € 
kar skupaj znaša 22.667.668,82 €.  
 
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 letnih delovnih programov (v 
nadaljevanju: Navodilo) pripravila predlog razporeditve sredstev FIHO za leto 2017 tako, da bo za 
izvajanje posebnih socialnih programov na državni in lokalni ravni razporejenih 8.908.777,83 €, za 
delovanje na državni in lokalni ravni 2.316.232,02 € sredstev, ter za naložbe v osnovna sredstva ter 
njihovo vzdrževanje 10.715,00 € sredstev, kar skupaj znaša 11.235.724,85 €. Razliko v delovanju v višini 
214,85€, je komisija pokrila iz rezervnega sklada za invalidske organizacije.  
 
Pri razporeditvi razpisanih sredstev za leto 2017 je komisija upoštevala, da so le ta za 4,8% nižja od 
razpisanih sredstev za leto 2016. Da bi ohranili nivo sofinanciranja FIHO za izvajanje posebnih socialnih 
programov in delovanja organizacij, se je Komisija odločila, da nameni za naložbe samo znesek v višini 
10.715,00€, s čimer eni organizaciji omogoči odplačilo letne anuitete kredita za nakup prostorov. V 
kolikor ta organizacija ne bi prejela teh sredstev, bi lahko nastala nepopravljiva škoda za uporabnike, 
ki se združujejo v tej organizaciji, predvsem pa bi se pod vprašaj postavila sredstva fundacije, ki jih je 
dosedaj namenila tej organizaciji za ta namen. Vsa ostala sredstva je komisija namenila za posebne 
socialne programe in delovanje invalidskih organizacij. Tako znašajo razporejena sredstva v okviru 
redne dejavnosti za posebne socialne programe 79,37%, za delovanje pa 20,63%. 
 
1.4. 
Pri ocenjevanju vlog posameznih invalidskih organizacij se je Komisija najprej seznanila s strukturo 
organizacije, članstvom, kadrovskimi podatki ter finančnim načrtom, s katerim organizacija 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. Komisija je 
pri vsaki organizaciji pregledala tudi razpoložljive podatke, ki jih je pridobila iz poročila za leto 2015 ter 
vloge in sklepa za leto 2016 ter jih primerjala s podatki iz vloge za leto 2017. Upoštevala je tudi 
ugotovitve nadzornih skupin FIHO in vloge organizacij, s katerimi so prosile za spremembo 
namembnosti sredstev v letu 2016. Komisija se je seznanila tudi s posameznimi pojasnili, ki so jih 
nekatere organizacije priložile k vlogam. V primeru nejasnosti je Komisija pridobila dodatne podatke iz 
javnih evidenc (spletne strani organizacij, Ajpes,..). 
 
Nadaljevala je z ocenjevanjem razčlenitev posameznih posebnih socialnih programov organizacij, iz 
katerih so morali biti razvidni nameni in cilji, upravičenost programa za financiranje, časovni obseg oz. 
trajanje programa, 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 storitvah, 
finančna vrednost z razvidno višino sredstev iz drugih virov ter način ugotavljanja učinkovitosti in 
uspešnosti. Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev upoštevala tudi doseženo realizacijo 
programov v poročilu za leto 2015 in obseg financiranja programov in delovanja glede na sklep FIHO 
2016. 

 
Ob vseh zbranih podatkih o posamezni organizaciji, ki so izhajali iz oddane vloge za leto 2017 in poročila 
za leto 2015 ter ob upoštevanju podatkov o povprečju celotnih stroškov in FIHO stroškov na uporabnika 
na ravni primerljivih uporabnikov znotraj posameznih skupin ali na ravni vseh primerljivih uporabnikov 
ter primerljivosti stroškov z zadnjim poročilom oz. zadnjim sklepom ocenjevane organizacije, je 
Komisija pri vsakem prijavljenem posebnem socialnem programu ocenila in določila stopnjo prioritete, 
skupno oceno učinkovitosti, ekonomičnosti in racionalnosti ter oceno vzajemnosti in solidarnosti. Še 
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posebej se je pri posameznih programih odločala glede na stopnjo potrebnosti in nepokritosti, s čimer 
je preverjala vse dodatne vire, s katerimi organizacija sofinancira posamezni program. Komisija je pri 
organizacijah, ki v posebnih socialnih programih načrtujejo delež sofinanciranja iz naslova drugih virov 
večji od 60%, določila stopnjo prioritete 5, ker so pri oceni nepokritosti ti programi dosegli oceno delna 
pokritost (1. odstavek 8. člena Navodila). Pri določanju deleža je 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. 
 
Za ocenjevanje dveh posebnih socialnih programov, in sicer osebne asistence in prevoze, je Komisija 
pripravila posebno primerjalno razpredelnico, v kateri je med posameznimi organizacijami primerjala 
število uporabnikov, vrsto invalidnosti uporabnikov, število in način dela izvajalcev, število planiranih 
opravljenih ur, število prijavljenih km, število vozil, pokritost programa iz drugih sredstev, teritorialno 
pokritost izvajanja programa, obseg izvajanja programa. Pri programu osebna asistenca je primerjala 
tudi razmerje med številom izvajalcev in uporabnikov. Pri vseh organizacijah je te primerjalne vrednosti 
primerjala tudi s podatki iz poročila za leto 2015 ter vloge za leto 2016. 
 
Komisija je v skladu s šestim odstavkom 19. člena Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljevanju: 
Navodilo) v nadaljevanju ocenila delovanje posameznih organizacij. 
 
Komisija je najprej na podlagi 1. odstavka 19. člena Navodila določila osnovno število točk za delovanje 
v višini 26% vrednosti razporejenih sredstev FIHO za posebne socialne programe za leto 2017. Komisija 
se je odločila za enak odstotek osnovnega števila točk kot v preteklih dveh letih, saj po mnenju Komisije 
in iz poročil organizacij izhaja, da ta odstotek omogoča invalidskim organizacijam primerna sredstva za 
delovanje.  
V nadaljevanju je Komisija na osnovi 3. odstavka 19. člena Navodila opredelila delež v višini 15%, ki 
določa pričakovani obseg delovanja glede na realizacijo dejavnosti posamezne organizacije iz vseh 
virov izkazanih v poročilu za leto 2015. Komisija se za leto 2017 na tej podlagi ni odločila za korekcijo 
dopolnjenega osnovnega števila točk. Je pa Komisija korigirala z dodatnimi 3% točk na osnovno število 
točk za delovanje za vse organizacije, ki imajo delež sofinanciranja iz ostalih virov v programih višji od 
60%. 
 
Z vidika prednostnega zagotavljanja delovanja organizacijske strukture je komisija določila, da se pri 
izračunu dodatnih točk za posamezno organizacijo upošteva: 

- fiksni strošek posamezne 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. 
Pri ocenjevanju delovanja je Komisija določila višino dodatnega indeksiranja glede na kakovost prijave 
celotne vloge (+3%) ali nizke kakovosti letnega poročila (-3%). Pri oceni nadzora »še ustrezno« je 
Komisija zbrane točke indeksirala z – 5 %, pri oceni nadzora »s pridržkom« in »neustrezno« pa je 
Komisija zbrane točke indeksirala z – 10 %.   
Razpoložljiva sredstva za delovanje so se ob koncu ocenjevanja delila s skupnim številom zbranih točk 
za delovanje, s čimer se je določila vrednost točke in končna višina sofinanciranja delovanja 
posameznih organizacij.  
 
Komisija je pri  ocenjevanju prijavljenih naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje najprej 
pregledala izpolnjevanje pogojev iz 3. točke 14. člena Pravilnika ter iz ocenjevanja izločila vse tiste 
naložbe, ki niso imele priložene zahtevane dokumentacije. Zaradi bistveno nižjih razpisanih sredstev 
kot v preteklem letu se je Komisija odločila, da v okviru razpoložljivih sredstev iz razpisa ne bo 
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sofinancirala predlaganih naložb razen za organizacijo YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, kateri bo v letu 2017 sofinancirala odplačilo letnega obroka kredita v 
višini 10.715,00 €.  
 

1.5. 
Svet FIHO je na predlog Komisije, ki  je v postopku ocenjevanju ugotovila, da 1 prijavljena invalidska 
organizacija ne izpolnjuje kriterijev iz Pravilnika in Navodil, iz vsebinskih razlogov v celoti zavrnil 
sofinanciranje iz sredstev FIHO za leto 2017.  
 

Svetu FIHO je sprejel sklep o razporeditvi sredstev FIHO za posamezne invalidske organizacije za leto 
2017 za namene in v višinah kot sledi: 
 

Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam za leto 2017 (v EUR) 

 

št. Šif. Organizacija PROGRAMI DELOVANJE NALOŽBE SKUPAJ 

              

  1.   I01 Zveza društev slepih 1.131.081,78 285.698,32 0 1.416.780,10 

  2.   I02 Zveza društev gluhih 1.064.008,11 270.586,66 0 1.334.594,77 

  3.   I03 Društvo distrofikov  743.389,70 198.243,37 0 941.633,07 

  4.   I04 Zveza paraplegikov S 748.471,69 205.308,76 0 953.780,45 

  5.   I05 Združenje multiple s 361.924,34 94.776,75 0 456.701,09 

  6.   I06 Zveza Sožitje 1.115.261,99 287.791,13 0 1.403.053,12 

  7.   I07 Zveza delovnih inval 1.110.228,59 289.171,56 0 1.399.400,15 

  8.   I08 Zveza Sonček 345.421,76 85.578,73 0 431.000,49 

  9.   I09 Zveza društev civiln 278.169,44 72.248,34 0 350.417,78 

  10.   I10 Zveza društev vojnih 332.985,03 85.455,37 0 418.440,40 

  11.   I11 Zveza za šport inval 374.020,27 99.353,84 0 473.374,11 

  12.   I12 DLS 136.374,00 33.753,14 0 170.127,14 

  13.   I13 ILCO 139.385,25 40.410,51 0 179.795,76 

  14.   I14 Društvo revmatikov S 212.007,08 52.462,31 0 264.469,39 

  15.   I15 Združenje invalidov  60.036,56 14.965,28 0 75.001,84 

  16.   I17 Društvo paralitikov  39.084,45 9.808,63 0 48.893,08 

  17.   I18 Društvo študentov in 174.284,69 46.291,05 0 220.575,74 

  18.   I19 YHD 230.813,09 60.274,51 10.715,00 301.802,60 

  19.   I20 Društvo Vizija  26.177,77 6.726,75 0 32.904,52 

  20.   I21 Sklad Silva 30.383,13 8.722,54 0 39.105,67 

  21.   I22 Zveza društev INVALI 60.595,26 16.428,03 0 77.023,29 

  22.   I23 Društvo VITA 64.211,41 18.471,92 0 82.683,33 

  23.   I25 Društvo za kronično  53.985,96 13.476,13 0 67.462,09 

  24.   I29 Društvo GSS DLAN 45.208,41 12.154,17 0 57.362,58 

  25.   I30 Združenje vojnih inv 11.143,89 2.932,01 0 14.075,90 

  26.   I32 Društvo Downov sindr 20.124,18 5.142,21 0 25.266,39 

              

     S K U P A J 8.908.777,83 2.316.232,02 10.715,00 11.235.724,851 

2.  

                                                 
1 Razporejena sredstva so višja za 214,85 EUR od razpoložljivih, kar je posledica vrednosti točke po ocenitvi vseh programov 
invalidskih organizacij, pri čemer so se ta sredstva črpala iz sklada 1% rezervnih sredstev.  
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2.1. 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim 
organizacijam (v nadaljevanju: Komisija) je s strani strokovne službe na svoji 111. seji dne 26.10.2016 
prevzela 95 (petindevetdeset) ovojnic in vezano na besedilo Javnega razpisa, objavljenega v Uradnem 
listu RS št. 61 dne 23.9.2016, pričela s postopkom odpiranja vlog.   
 
Iz poštnih pošiljk je bilo razvidno, da so vse humanitarne organizacije po pošti pravočasno posredovale 
svoje Finančno ovrednotene letne delovne programe za leto 2017 (v nadaljevanju: vloga). Vse 
organizacije, razen ene, so ustrezno zaključile spletno prijavo v programu »razpisi«. Vse  ovojnice so bile 
označene skladno z besedilom zadevnega javnega razpisa.  

 
2.2. 
V nadaljevanju so člani Komisije vse prispele vloge humanitarnih organizacij pregledali z vidika 
izpolnjevanja pogojev za financiranje iz sredstev FIHO, opredeljenih v 8. členu Pravilnika o merilih in 
pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Pravilnik) ter skladno z besedilom Javnega razpisa za razporeditev 
sredstev FIHO v letu 2017 (Uradni list RS št. 61 dne 23.9.2016). 
Glede na zgoraj navedene podlage je bilo ugotovljeno, da 10 (deset) izmed 95-ih prispelih vlog 
humanitarnih organizacij ne izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2017 in sicer: 
 
1. Združenje prijateljev slepih Slovenije, Savinova 7/I, p.p. 132, 3000 Celje,  
2. Društvo za mentalno zdravje, Glavarjeva 47, 1000 Ljubljana,  
3. Društvo Veronika – za asistenco možgansko poškodovanih oseb in družin, Koblarji 46, 1332 Stara 

Cerkev,  
4. Abstinent – Društvo za urejeno življenje, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,  
5. Društvo za avtizem  - Dan! Maribor, Finžgarjeva ulica 21, 2000 Maribor,  
6. Društvo enota reševalnih psov Slovenije, Zapoge 3d, 1217 Vodice,  
7. Ekološko kulturno društvo Za boljši svet, Bolfenška 66, 2000 Maribor,  
8. Združenje Bonding psihoterapevtov Slovenije, Škocjan 46/A, 6000 Koper,  
9. Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src, Bakovci, Vrtna ulica 15, 9000 Murska Sobota,  

10. Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka, Zbilje 1k, 1215 Medvode.  
 
2.3. 

Člani Komisije so se nadalje v skladu s Finančnim načrtom FIHO za leto 2017 in besedilom javnega razpisa 
za leto 2017 seznanili s podatki o razpoložljivih sredstvih za humanitarne organizacije.  Ob odštetju 1% 
obvezne rezerve, ki predstavlja 61.110,00 €, so za razporeditev humanitarnim organizacijam za izvajanje 
socialnih programov in storitev, za delovanje ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, 
ostala sredstva v skupni višini 6.049.890,00 €. 
 
Komisija je določila razmerja na osnovi višine razpisanih sredstev v letu 2017, na osnovi višine 
porabljenih sredstev za posamezne namene iz poročil za pretekla leta, na osnovi višine zaprošenih 
sredstev za posamezne namene v razpisu za leto 2017 in na osnovi spremljanja aktualnih razmer na 
področju socialnega varstva in celotne države.  
 
Ključni kriterij, kateremu je Komisija sledila pri pripravi predloga za določanje višine razmerja med 
financiranjem dejavnosti in naložbe, je kontinuirano in stabilno financiranje socialnih programov in 
delovanja humanitarnih organizacij. Tako je Komisija v skladu s Pravilnikom postavila razmerje med 
obsegom financiranja dejavnosti in naložb, ki v absolutnem znesku glede na zmanjšan finančni načrt 
FIHO za leto 2017, poskuša v čim večji meri ohranjati obseg financiranja dejavnosti na ravni zadnjih let. 
Obseg financiranja naložb pa se je za leto 2017 nekoliko znižuje. 
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V predlogu razporeditve je Komisija za izvajanje socialnih programov in storitev na državni in lokalni ravni 
namenila  4.597.848,30 €, za delovanje na državni in lokalni ravni 1.300.651,27 € ter za naložbe 
151.390,43 €, kar glede na celoten razpoložljiv znesek predstavlja 76 % za socialne programe, 21,5 % za 
delovanje in 2,5 % za naložbe. 
 
Humanitarne organizacije – prijaviteljice na javni razpis za leto 2017 - so v svojih vlogah zaprosile za 
14.932.277,83 €, od tega za izvajanje socialnih programov in storitev 10.736.168,53 €, za izvajanje 
delovanja 3.200.258,63 €, ter za izvajanje naložb pa v višini 995.850,67 €.  
 
Ocenjevanje socialnih programov  humanitarnih organizacij 
Člani Komisije so upoštevajoč Pravilnik in Navodilo za uporabo meril pri ocenjevanju finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljevanju: 
Navodilo) vsebinsko podrobno pregledali in ocenili razčlenitve posameznih prijavljenih socialnih 
programov ter storitev organizacij. 
 
Iz posamezne razčlenitve prijavljenega socialnega programa, so morali biti razvidni nameni in cilji, 
upravičenost programa za financiranje, časovni obseg oz. trajanje programa, vsebina in aktivnosti po 
posameznih sklopih, izvajalci oz. strokovni nosilci programa in njihov obseg dela, kriteriji za koriščenje 
programa, tip, število in vrednost po uporabnikih oziroma storitvah, finančna vrednost z razvidno višino 
drugih virov ter način ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti. 
 
V postopku ocenjevanja programov je bila upoštevana  prikazana višina sredstev, pridobljenih iz drugih 
virov in dosežena realizacija programov v zadnjem poročilu (2015). 
 
Glede na vse razpoložljive podatke o posamezni organizaciji, ki so izhajali iz oddane vloge, poročila za 
leto 2015 in iz izvedenih rednih nadzorov, ter dodatnih podatkov 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 racionalnosti 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. 
 
Z vsebinskega vidika je komisija je glede na aktualno dogajanje v RS in izkazane nove potrebe po pomoči 
migrantom in azilantom ocenila, da bo tovrstne programe humanitarnih organizacij dodatno podprla s 
sredstvi FIHO. 
 
Ocenjevanje delovanja 
Upoštevajoč 6. odstavek 19. člena Navodila ter temeljno merilo za delovanje (število članstva in/ali 
uporabnikov ter obseg storitev)  so člani Komisije določili vpliv posameznih kriterijev pri ocenjevanju 
delovanja in pripravili predlog razporeditve sredstev FIHO za izvajanje delovanja posameznih 
humanitarnih organizacij. 
 
Z vidika temeljnega merila za delovanje (število članstva in/ali uporabnikov ter obseg storitev) je komisija 
določila, da se za osnovno oziroma izhodiščno število točk za posamezno organizacijo upošteva delež 
28,29 %. Na tej podlagi so za izhodiščni obseg točk delovanja za posamezno organizacijo opredelili 
sorazmerni delež glede na predvideno vrednost sofinanciranja njenih programov v letu 2017 s sredstvi 
FIHO. Delež je enak splošnem razmerju med obsegom financiranja delovanja in programov v letu 2017.  
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Komisija je pred ocenjevanjem delovanja določila faktorje  za vrednotenje posameznega kriterija 
ocenjevanja prednostnega zagotavljanja organizacijske strukture, ki je potrebna za izvajanje dejavnosti 
organizacije:  

 

1. Faktor za število pravnih oseb: 200 točk,  
2. Faktor za število zaposlenih: 100 točk, 
3. Faktor za prostovoljne ure: 0,04 točke, 
4. Faktor za članstvo v organih odločanja mednarodnih organizacijah: 0 točk, 
5. Delež za zadostno število statističnih regij, kjer je program tedensko fizično dostopen 

uporabnikom: 0 točk. 
K1. Faktor primerjalno predstavlja ocenjen minimalni strošek za pripravo Izkaza poslovnega izida s 
poslovnim poročilom za uskladitev s konsolidirano bilanco zveze ali druge fiksne stroške za delovanje 
pravne osebe. 
 
K2. Faktor primerjalno predstavlja ocenjen povprečen strošek ene kotizacije za strokovno izobraževanje 
ali druge primerljive stroške za splošno upravljanje z zaposlenimi. 
 
K3. Faktor je preračunana vrednost točk iz faktorja 2 na letno kvoto ur enega zaposlenega (100 točk / 
2088 ur). Komisija je določila, da se za priznano število prostovoljnih ur upoštevajo podatki o številu 
opravljenih prostovoljnih ur v programih, o katerih  so  organizacije poročale v poročilu 2015. Komisija 
se je odločila, da ne upošteva prostovoljnih ur iz delovanja, saj v poročilu še ni bilo mogoče ločiti ur iz 
naslova humanitarne in druge dejavnosti, ki ni predmet financiranja FIHO. 
 
K4. Komisija je za faktor določila vrednost nič, ker v razpisnih pogojih ni bilo določeno dokazilo, iz 
katerega bi bilo razvidno članstvu v organih odločanja mednarodne organizacije. Posledično ni bilo 
mogoče preveriti verodostojnosti navedenih podatkov. 
  
K5. Komisija je za faktor določila vrednost nič, ker ni mogoče natančno in v vseh primerih preveriti 
dejanske fizične dostopnosti programa uporabnikom najmanj 2 uri tedensko po posameznih regijah 
glede na navedbe v vlogah.  
 
Člani Komisije so upoštevaje 3. odstavek 19. člena Navodila, opredelili 13 % pričakovani delež delovanja 
v celotni dejavnosti, ki poleg delovanja vključuje celotno realizacijo programov posamezne organizacije 
iz vseh virov, izkazanih v poročilu za leto 2015.  
 
Glede na velike razlike v deležu sofinanciranja FIHO za posamezne organizacije v skupnem obsegu 
programov realiziranih s celotnimi viri, so bili določeni naslednji dodatni 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 pričakovanega zneska 
za delovanje za ocenjevano organizacijo. Omejitev se ne upošteva  pri prostovoljskih organizacijah, 
ki v poročilu za leto 2015 ne navajajo zaposlenih; 

 

 če je organizacija imela v poročilu za leto 2015 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 % 

svoje vrednosti, 
 med 15 % in 30 % pričakovane vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg točk         delovanja 

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

Komisija je na podlagi vlog in podatkov strokovne službe ocenila, da pri dodatnem vrednotenju 
kakovosti prijave celotne vloge (+5 %),  kakovosti letnega poročila (-10 %), ocene zadnjega nadzora (-
20 % s pridržkom ali neustrezno, -5 % še primerno) ter urejenosti obveščanja članstva in javnosti (-10 
%) nobena od organizacij ni odstopala od zahtevanih standardov toliko, da bi bilo potrebno negativno 
ali pozitivno vrednotenje pridobljenih točk za delovanje. 
 
Člani Komisije so razpoložljiva sredstva za sklop delovanje ob koncu ocenjevanja delili s skupnim 
številom zbranih točk za delovanje, in tako določili vrednost točke in končno višino so/financiranja 
sklopa delovanja posameznih humanitarnih organizacij. 
 
Ocenjevanja naložb 
Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih socialnih programov ter delovanja, je Komisija upoštevaje 
20., 21. in 22. člen Navodila nadaljevala 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.  
 
Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za naložbe v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje za leto 2017, 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.  
 
Komisija je pred začetkom ocenjevanja prijavljenih naložb HO, zaradi nižjih razpisanih sredstev za 
naložbe v letu 2017 v primerjavi z razpisanimi sredstvi za naložbe v letu 2016, sprejela sklep, da v 
sofinanciranje ne bo sprejela tistih prijavljenih naložb HO, ki predstavljajo pripravljalna dela in 
investiranje v nove objekte in zemljišča in je pričakovano večletno  sofinanciranje iz sredstev FIHO. 
 
Komisija je glede na razpoložljiva sredstva prednostno upoštevala investicijsko vzdrževanje, opremo za 
izvajanje programov in storitev humanitarnih organizacij in naložbe za zagotavljanje osnovnih 
prostorskih pogojev. 
 
Komisija je zaradi primerljivosti in objektivnosti pristopa predlagala najvišji možni znesek sofinanciranja 
iz sredstev FIHO (normativ)  za nakup najpogosteje prijavljenih naložb in sicer za: osebni avtomobil do 
15.000 € in za računalnik (osebni ali prenosni) do 700 €. 
 
2.4. 
Svet FIHO je na podlagi ugotovitve komisije, ki je v postopku ocenjevanja ugotovila, da 2 (dve) 
prijavljeni humanitarni organizaciji ne izpolnjujeta kriterijev iz Pravilnika in Navodila, iz vsebinskih 
razlogov v celoti zavrnil sofinanciranja iz sredstev FIHO za leto 2017.  
 
Svet FIHO je sprejel razporeditev sredstev FIHO za posamezne humanitarne organizacije za leto 2017 
za namene in v višinah kot sledi:  
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Razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2017 (v EUR) 

 

št.  Šif. ORGANIZACIJA PROGRAMI DELOVANJE NALOŽBE SKUPAJ 
  1.   H01 Društvo za fenilketonurijo Slovenije 7.082,90 1.621,10 0 8.704,00 

  2.   H04 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije 19.170,18 2.430,14 0 

21.600,32 

  3.   H05 Društvo na srcu operiranih Slovenije 5.868,14 1.334,18 0 7.202,32 

  4.   H06 Združenje bolnikov s cerebrovaskularno 
boleznijo Slovenije 

74.848,97 17.994,42 1.377,98 94.221,37 

  5.   H07 Društvo SOS telefon za ženske in otroke - 
žrtve nasilja 31.678,43 10.847,73 2.191,12 44.717,28 

  6.   H08 Evangeličanska humanitarna organizacija,  
EHO-Podpornica 87.527,26 14.063,38 0 101.590,64 

  7.   H09 Zveza prijateljev mladine Slovenije 41.057,06 17.157,82 1.400,00 59.614,88 

  8.   H10 Zveza slovenskih društev za boj proti raku 19.860,48 5.896,96 759 26.516,44 

  9.   H11 Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 
Slovenije 17.728,65 3.930,80 700 22.359,45 

10.   H12 Zveza društev bolnikov z osteoporozo 
Slovenije 21.183,37 9.499,21 1.184,00 31.866,58 

11.   H14 Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote 37.649,65 12.517,60 1.494,95 51.662,20 

12.   H15 Društvo Žarek upanja, pomoč pri 
odvisnostih in zasvojenostih 20.066,64 4.442,48 448,75 24.957,87 

13.   H16 Slovensko društvo HOSPIC 95.472,92 31.628,63 0 127.101,55 

  
14.   

H17 Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog 
Stigma 13.383,46 6.490,13 1.687,00 21.560,59 

  
15.   

H18 Društvo za pomoč osebam z govornimi 
motnjami VILKO MAZI 

26.632,30 5.668,76 832,66 33.133,72 

  
16.   

H19 Društvo zaupni telefon Samarijan 
26.049,30 6.165,19 856,45 33.070,94 

  
17.   

H20 Društvo bolnikov s parkinsonizmom in 
drugimi ekstrapiramidnimi motnjami - 
TREPETLIKA 22.139,37 4.689,05 700 27.528,42 

  
18.   

H21 Zveza koronarnih društev in klubov 
Slovenije 83.090,09 19.522,79 3.000,00 105.612,88 

  
19.   

H22 Slovensko združenje za zmanjševanje 
škodljivih posledic drog- DrogArt 

12.397,78 5.072,03 1.120,00 18.589,81 

  
20.   

H23 ŠENT- Slovensko združenje za duševno 
zdravje 444.075,92 95.722,49 20.178,55 559.976,96 

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

41.193,41 14.102,12 1.075,13 56.370,66 

22.   H26 "UP" Društvo za pomoč zasvojencem in 
njihovim svojcem Slovenije 15.505,53 5.269,29 599,98 21.374,80 

23.   H27 Gorska reševalna zveza Slovenije 195.668,06 44.790,85 0 240.458,91 

24.   H28 Zveza društev za socialno gerontologijo 
Slovenije  

35.656,10 19.511,99 1.773,81 56.941,90 

25.   H29 Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 43.441,84 13.561,99 1.610,00 58.613,83 

26.   H30 Društvo obolelih zaradi azbesta 3.907,39 944,07 0 4.851,46 

27.   H32 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 
Novo mesto 

14.684,25 3.247,93 549 18.481,18 

28.   H33 Društvo varnega zavetja Ljutomer 8.403,00 0 0 8.403,00 
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29.   H34 HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za 
mentalno zdravje 12.352,41 2.744,26 0 15.096,67 

30.   H35 Društvo srčnih bolnikov s 
spodbujevalnikom Slovenija UTRIP 9.611,08 2.180,22 0 11.791,30 

31.   H36 Društvo za nenasilno komunikacijo 45.477,65 18.833,43 2.757,95 67.069,03 

32.   H37 Društvo "Projekt Človek" 47.466,76 19.709,97 3.198,00 70.374,73 

33.   H38 Rdeči križ Slovenije 842.184,27 244.965,84 30.355,23 1.117.505,34 

34.   H39 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 16.597,61 5.816,59 659,99 23.074,19 

35.   H40 Gerontološko društvo Slovenije 9.331,71 1.167,86 0 10.499,57 

36.   H42 Zveza društev upokojencev Slovenije 79.186,51 37.426,19 6.148,80 122.761,50 

37.   H43 Društvo hemofilikov Slovenije 39.123,95 8.091,38 0 47.215,33 

38.   H44 Slovenska Karitas 963.340,86 289.792,78 31.198,88 1.284.332,52 

39.   H45 Društvo Regionalna Varna hiša Celje 19.536,98 7.096,97 1.080,00 27.713,95 

40.   H47 Zveza društev diabetikov Slovenije 171.186,34 41.476,17 6.300,48 218.962,99 

41.   H49 Slovensko društvo za celiakijo 34.462,15 7.395,00 700 42.557,15 

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

14.243,09 3.046,89 0 17.289,98 

43.   H52 Društvo življenje brez nasilja 13.656,97 4.562,03 800 19.019,00 

44.   H53 Slovenska filantropija, Združenje za 
promocijo prostovoljstva 

79.807,49 25.878,75 1.759,84 107.446,08 

45.   H54 Društvo ALTRA Odbor za novosti v 
duševnem zdravju 

45.771,42 15.411,91 2.289,89 63.473,22 

46.   H55 Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 29.561,76 6.372,15 0 35.933,91 

47.   H57 Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije 25.919,64 3.559,85 0 29.479,49 

48.   H58 Slovensko društvo TRANSPLANT 11.184,40 2.509,12 0 13.693,52 

49.   H59 Društvo psoriatikov Slovenije 30.706,51 9.751,69 1.400,00 41.858,20 

50.   H60 Ozara, Nacionalno združenje za kakovost 
življenja 336.539,82 91.036,13 10.403,95 437.979,90 

51.   H61 Slovensko združenje za pomoč pri demenci 
Spominčica 14.226,09 4.054,90 0 18.280,99 

52.   H62 Mozaik - Društvo za socialno vključenost 4.201,50 2.511,98 0 6.713,48 

53.   H66 Novi paradoks,  Slovensko društvo za 
kakovost življenja 54.207,77 18.146,97 1.416,05 73.770,79 

54.   H67 Društvo za pomoč in samopomoč 
brezdomcev Kralji ulice 9.709,67 4.497,47 1.627,93 15.835,07 

55.   H68 Društvo kulturno, informacijsko in 
svetovalno središče Legebitra 6.722,40 3.054,98 0 9.777,38 

56.   H70 Društvo za pomoč ženskam in otrokom 
žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske 5.041,80 0 0 5.041,80 

57.   H71 Društvo Ženska svetovalnica 9.100,92 3.986,75 0 13.087,67 

58.   H73 Društvo za pomoč in samopomoč za 
področje zasvojenosti Zdrava pot 6.050,16 2.771,65 0 8.821,81 

59.   H74 Združenje proti spolnemu zlorabljanju 5.524,97 2.121,77 334,4 7.981,14 

60.   H75 Društvo za pospeševanje veselja do 
življenja za bolne in trpeče ljudi - Rdeči 
noski 10.471,59 0 0 10.471,59 

61.   H76 MENA Maribor,  Humanitarna organizacija 
za pomoč  ženskam prizadetim z 
inkontinenco in menopavzo 9.592,73 2.115,78 0 11.708,51 
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62.   H82 Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj 8.035,37 2.719,28 0 10.754,65 

63.   H86 Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in 
tobačno kontrolo 1.687,69 0 0 1.687,69 

64.   H88 SLO CANIS - Slovensko združenje 
inštruktorjev center za šolanje psov 
spremljevalcev 884,4 322,92 0 1.207,32 

65.   H93 Društvo KLJUČ - center za boj proti trgovini 
z ljudmi 10.242,08 3.570,00 829,8 14.641,88 

66.   H96 Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb 
povezanih z bulozno epidermolizo 3.785,55 926,95 0 4.712,50 

67.   H97 Društvo za cistično fibrozo Slovenije 8.824,06 1.992,54 0 10.816,60 

68.   H102 Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek 10.570,95 2.948,10 422 13.941,05 

69.   H103 Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice 
Metuljčica 3.949,41 739,54 0 4.688,95 

70.   H107 Združenje BODI ZDRAV 4.821,22 1.040,71 0 5.861,93 

71.   H109 Društvo Tvoj telefon 5.711,22 2.417,30 0 8.128,52 

72.   H114 Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo 
in svojcev 3.529,26 929,05 0 4.458,31 

73.   H117 Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim 
družinam SVIT Koper 

5.861,09 0 580,48 6.441,57 

74.   H118 Društvo za fibromialgijo 1.596,57 472,03 0 2.068,60 

75.   H121 Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja 
MUZA 0 0 1.320,00 1.320,00 

76.   H122 Humanitarno društvo ADRA Slovenije 7.310,34 1.626,87 700 9.637,21 

77.   H127 Inkont - Humanitarna organizacija Maribor 2.252,84 679,99 0 2.932,83 

78.   H128 Romsko društvo Romani Union Murska 
Sobota 6.302,25 0 218,38 6.520,63 

79.   H131 Slovensko združenje bolnikov z limfomom 
in levkemijo 5.967,81 1.733,00 350 8.050,81 

80.   H134 Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico 3.289,34 810,93 0 4.100,27 

81.   H135 Slovensko združenje za preprečevanje 
samomora 19.377,32 4.075,50 1.000,00 24.452,82 

82.   H142 Društvo Malteška pomoč Slovenija 2.159,57 581,68 0 2.741,25 

83.   H143 Zveza klubov zdravljenih alkoholikov 
Slovenije 4.168,53 2.854,32 0 7.022,85 

     S K U P A J 4.597.848,30 1.300.651,27 151.390,43 6.049.890,00 
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SODELOVANJE S FUNDACIJO ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 

 
FIHO ima ves čas svojega delovanja dober odnos s Fundacijo za šport. Takšen odnos si prizadeva 
ohraniti tudi v prihodnje.  
Leta 2016 je potekalo sodelovanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in 
Fundacije za financiranje športnih organizacij s predstavniki Loterije Slovenije in Športne loterije 
predvsem na področju davčne zakonodaje ter na področju urejanja iger na srečo. 
Poleg projektnega sodelovanja sta fundaciji tudi leta 2016 ohranili visoko raven obveščenosti o 
dogajanju, ki vpliva na delovanje posamezne fundacije, in stališčih do posameznih vprašanj, 
pomembnih za obe fundaciji.  

 
 

ODNOSI Z JAVNOSTMI  

 
Poleg rednega obveščanja javnosti o sejah sveta FIHO in njenih organih ter drugih dejavnostih FIHO je 
bila tudi leta 2016 prilagojena komunikacijska strategija, ki se bo nadaljevala tudi leta 2017.  
 
Mediji o delovanju in poslovanju FIHO v letu 2016 niso pogosto poročali, večinoma je bila FIHO 
omenjena kot sofinancer posamezne invalidske in humanitarne organizacije.  
 
V letu 2016 je FIHO nadaljevala redno obveščanje javnosti po sejah sveta FIHO in raznih dogodkih. 
Sporočila za javnost so se nanašala na: sporočila o sklepih sveta FIHO, sporočila o posameznih dogodkih 
in odzivanje na poročanje medijev. 
 
 

NADZOR NAMENSKE PORABE SREDSTEV FIHO V INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH 
ORGANIZACIJAH 

 
Skladno s Pravilnikom o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah 
(v nadaljevanju pravilnik) je Svet FIHO na svoji 22. seji, 29.2.2016 sprejel Program rednih nadzorov v 
invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2016 (za leto 2015) in sicer pri 9-ih invalidskih in 31-ih 
humanitarnih organizacijah (dobrodelnih organizacijah, organizacijah za kronične bolnike in 
organizacijah za samopomoč). 
 
Skladno s tem je direktor FIHO izdal sklepe o izvedbi nadzorov 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 so o poteku nadzorov imenovane nadzorne skupine izdelale zapisnike, 
ki vsebujejo ugotovljene statusne podatke organizacij o organiziranosti glede na Zakon o društvih, 
Zakon o invalidskih oz. humanitarnih organizacijah ter razvrstitev glede na davčno zakonodajo.  
 
Nadzorne skupine so izvedla tudi različna druga nadzorna dejanja z namenom ugotavljanja finančnega 
in materialnega stanja organizacije ter kakovosti in obsega opravljenega dela, kakor tudi ustreznosti in 
pravilnosti dela izvajalcev programov in storitev. S tem namenom so pri vsaki organizaciji še posebej 
pregledovale izvedbo in porabo sredstev FIHO za izbran (posebni) socialni program in realizacijo 
naložb, če so bile le-te po sklepu predvidene za pregled.  
 



32 

 

Skladno s pravilnikom so nato nadzorne skupine izrekle nadzorne ocene na podlagi opravljenih 
nadzorov o stanju in podatkih o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev 
programov in storitev ter kakovosti in obsegu opravljenega dela. 
 
Ocene so navedene v 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 izvedbo.  
 
A) 
Posamezne nadzorne skupine so v invalidskih organizacijah opravile nadzore o stanju in podatkih o 
porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev programov in storitev ter kakovosti in 
obsegu opravljenega dela za leto 2015 in sicer: 
 

Zap. 
št. 

Invalidska organizacija Datum 
nadzora 

Ocena nadzorne skupine za SKUPNA OCENA 

vsebinski del finančni del 

1. I-30 Združenje vojnih invalidov 91, 
Podljubelj 56, 4290 Tržič 

7.6.2016 »primerno« »zgledno« »primerno« 

2. I-27 Kulturno, prosvetno in športno 
rekreativno društvo slepih in 
slabovidnih Karel Jeraj, Jamova 5, 
1000 Ljubljana 

7.6.2016 »še primerno« »še primerno« »še primerno« 

3. Društvo invalidov Termoelektrarne 
Šoštanj, Lile Ribarja 18, 3325 
Šoštanj 

8.6.2016 »zgledno« »primerno« »zgledno« 

4. I-22 Invalid – Zveza društev gibalno 
oviranih in oseb z invalidnostjo 
Slovenije, Trg mladosti 6, 3320 
Velenje 

8.6.2016 »primerno« »zgledno« »primerno« 

5. I-04 Zveza paraplegikova Slovenije, 
Štihova 14, 1000 Ljubljana 

20.6.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

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

22.6.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

7. I-10 Zveza društev vojnih invalidov 
Slovenije, Hacquetova 4, 1000 
Ljubljana 

23.6.2016 »primerno« »primerno« »primerno« 

8. Društvo vojnih invalidov Ljubljana, 
Malenškova 1 

23.6.2016 »primerno« »primerno« »primerno« 

9. I-06 Sožitje – Zveza društev za 
pomoč osebam z motnjo v 
duševnem razvoju, Samova 9, 1000 
Ljubljana 

27.6.2016 »zgledno« »primerno« »zgledno« 

10. I-03 Društvo distrofikov Slovenije, 
Linhartova 1, 1000 Ljubljana 
 

30.6.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

11. I-02 Zveza društev gluhih in 
naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 
1000 Ljubljana 

23.6.2016 »zgledno« »primerno« »zgledno« 
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B) 
Posamezne nadzorne skupine so opravile nadzore o stanju in podatkih o porabi sredstev FIHO, o 
ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev programov in storitev ter kakovosti in obsegu opravljenega 
dela za leto 2015 v naslednjih humanitarnih organizacijah in skladno s pravilnikom podelile ocene za 
vsebinski in finančni del ločeno ter podale skupno oceno in sicer: 
 

Zap. 
št. 

Humanitarna organizacija Datum 
nadzora 

Ocena nadzorne skupine za 
SKUPNA OCENA 

vsebinski del finančni del 

1. H-01 - Društvo za fenilketonurijo 
Slovenije, Rifnik 12b, 3230 Šentjur 
pri Celju, 

23.5.2016 »primerno« »s pridržkom« »še primerno« 

2. 

H-06 - Združenje bolnikov s 
cerebrovaskularno boleznijo 
Slovenije, Linhartova 51, 1000 
Ljubljana 

24.5.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

3. H-07 - Društvo SOS telefon za ženske 
in otroke - žrtve nasilja, p.p. 2726, 
1001 Ljubljana 

27.5.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

4. H-08 - Evangeličanska humanitarna 
organizacija - Podpornica, Slovenska 
17, 9000 Murska sobota 

27.5.2016 »zgledno« »primerno« »zgledno« 

5. H-10 - Zveza slovenskih društev za 
boj proti raku, Trubarjeva 76a, 1000 
Ljubljana 

27.5.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

6. H-14 - Društvo prostovoljcev 
Vincencijeve zveze dobrote, Miren 
216, 5291 Miren 

2.6.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

7. H-15 - Društvo Žarek upanja – pomoč 
pri odvisnostih in zasvojenostih, 
Letališka cesta 33, p.p. 2558, 1000 
Ljubljana 

31.5.2016 »primerno« »primerno« »primerno« 

 
8. 

H-17 - Društvo za zmanjševanje 
škode zaradi drog Stigma, Štihova 
ulica 12, 1000 Ljubljana 

6.6.2016 »zgledno« »primerno« »primerno« 

9. H-18 - Društvo za pomoč osebam z 
govornimi motnjami Vilko Mazi, 
Vojkova 74, 1000 Ljubljana 

24.5.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

10. H-19 - Društvo zaupni telefon 
SAMARIJAN, p.p. 2008, Ulica Janeza 
Pavla II. 13, 1001 Ljubljana 

13.6.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

11. H-20 - TREPETLIKA, Društvo bolnikov 
s parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami, 
Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana 

9.6.2016 »zgledno« »primerno« »primerno« 

12. H-21 - Zveza koronarnih društev in 
klubov Slovenije, Celovška cesta 291, 
1000 Ljubljana 

26.5.2016 »še primerno« »primerno« »še primerno« 

13. H-22 - Slovensko združenje za 
zmanjševanje škodljivih posledic 
drog - Drogart, Kardeljeva ploščad 
16, 1000 Ljubljana 

1.6.2016 »zgledno« »primerno« »zgledno« 
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14. H-23 - ŠENT, Slovensko združenje za 
duševno zdravje, Cigaletova 5k, 1000 
Ljubljana 

15.6.2016 »zgledno« »primerno« »zgledno« 

15. H-25 - Društvo za duševno zdravje in 
kreativno preživljanje prostega časa 
VEZI, Štorje 26, 6210 Sežana 

2.6.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

16. H-33 - Društvo varnega zavetja 
Pomurja, Babinci 61, 9240 Ljutomer 

25.5.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

17. H-34 - HUMANA, Združenje svojcev 
pri skrbi za mentalno zdravje, 
Oldhamska 14, 4000 Kranj 

3.6.2016 »primerno« »primerno« »primerno« 

18. H-35 - Društvo srčnih bolnikov s 
spodbujevalnikom Slovenije UTRIP, 
Njegoševa 4, 1000 Ljubljana 

17.6.2016 »še primerno« »še primerno« »še primerno« 

19. H-36 - Društvo za nenasilno 
komunikacijo, Miklošičeva 38, 1000 
Ljubljana 

17.6.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

20. H-37 - Društvo Projekt Človek, 
Sketova 5, 1000 Ljubljana 

21.6.2016 »zgledno« »primerno« »zgledno« 

21. H-39 - Društvo za zdravje srca in 
ožilja Slovenije, Dunajska 65, 1000 
Ljubljana 

24.6.2016 »še primerno« »zgledno« »primerno« 

22. H-42 - Zveza društev upokojencev 
Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana 

16.6.2016 »primerno« »primerno« »primerno« 

23. H-43 - Društvo hemofilikov Slovenije, 
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana 

31.5.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

24. H-44 - Slovenska Karitas, Kristanova 
1, 1000 Ljubljana 

28.6.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

25. H-67 - Društvo za pomoč in 
samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 
Pražakova 6, 1000 Ljubljana 

1.6.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

26. H-68 - Društvo kulturno, 
informacijsko in svetovalno središče 
LEGEBITRA, Trubarjeva 76a, 1000 
Ljubljana 

6.6.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

27. H-74 - Združenje proti spolnemu 
zlorabljanju, Masarykova 23, 1000 
Ljubljana 

26.5.2016 »primerno« »primerno« »primerno« 

28. H-93 - Društvo KLJUČ - Center za boj 
proti trgovini z ljudmi, p.p. 1646, 
1001 Ljubljana 

30.5.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 

29. H-102 - Društvo za delo z mladimi v 
stiski »ŽAREK«, Cesta maršala Tita 
78/a, 4270 Jesenice 

3.6.2016 »zgledno« »primerno« »primerno« 

30. H-122 - Humanitarno društvo Adra 
Slovenije, Njegoševa 15, 1000 
Ljubljana 

13.6.2016 »primerno« »primerno« »primerno« 

31. H-131 - Slovensko združenje 
bolnikov z limfomom in levkemijo, 
Povšetova 37, 1000 Ljubljana 

23.5.2016 »zgledno« »zgledno« »zgledno« 
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32. H-28 Zveza društev za socialno 
gerontologijo, Partizanska 12, 2000 
Maribor  
 

27.6.2016 »zgledno« »še primerno« »primerno« 

33. H-58 Slovensko društvo Transplant, 
Ljubljanska 45, 1240 Kamnik  
 

16.6.2016 »še primerno« »še primerno« »še primerno« 

 
 
C) 
V največji meri so se pomanjkljivosti nanašale predvsem na: 

 vzpostavitev ustreznih evidenc o uporabnikih socialnih programov; 

 navedbe neponovljivih uporabnikov, v splošnem pa nadzorne skupine ugotavljajo, da organizacije 
vsako leto bolj  pravilno in vsebinsko razumljivo ter natančno izpolnjujejo vloge za sredstva FIHO in 
pripadajočega poročila; 

 nekatere organizacije še vedno nimajo izdelanega pravilnikov o koriščenju programov ter akta o 
možnosti pritožb; 

 nekatere organizacije še vedno ne upoštevajo oz. niso seznanjene s 26. členom Zakona o društvih v 
delu, ki med drugim društvom nalaga izdelavo Letnega poročila, ki je sestavljeno iz Bilance stanja, 
Izkaza poslovnega izida s pojasnili k izkazu ter poročila o poslovanju društva. Nadzorni odbor ter 
kasneje zbor članov tako pogosto potrjuje le del računovodskih izkazov, ne pa Letnega poročila v 
celoti. Potrjevanje letnega poročila pogosto ni zapisano v obliki sklepa ali pa je le-ta pomanjkljiv 
(brez konkretnih podatkov o poslovnem izidu); 

 vse manj je takšnih invalidskih ali humanitarnih organizacij, ki v preteklih letih niso upoštevale 
Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO oz. niso znale interpretirati 
navodil, ki jim jih v primerih dofinanciranja posreduje FIHO; 

 še vedno pa se članom nadzornih skupin izpostavlja vprašanje v kolikšni meri upoštevati standard 
33 za zelo majhne organizacije, ki praktično slonijo samo na sredstvih FIHO. Nekatere manjše HO 
namreč z zelo preglednimi tabelami izkazujejo namensko porabo sredstev FIHO in drugih sredstev. 

 
Večina organizacij je sicer, v primerjavi s preteklimi leti, izboljšala poslovanje. Zapisniki organov 
organizacije, ki sprejema Letno poročilo, so bili v nekaterih primerih še vedno nepopolni, saj niso imeli 
oblikovanih sklepov ter povzetkov iz Bilance stanja ter Izkaza poslovnega izida, sicer pa so organizacije 
prikazale preglednejše evidence o uporabniki ter izvajalcih programov, računovodske evidence so v 
veliki večini pregledanih organizacij vodene v skladu z računovodskimi standardi (SRS33) ter 24., 25. 
26. in 29. členom Zakona o društvih.  
 
Na predlog posameznih članov nadzornih skupin bi bilo potrebno razmisliti o poenotenju ocenjevanja 
in zahtev, kriterijev, na podlagi katerih se odloča oziroma podeli končna ocena. 
 
Glede na vse formalne obveznosti, ki jih morajo organizacije izpolnjevati, se pojavi vprašanje o obstoju 
izključno prostovoljskih organizacij, v katerih nimajo zaposlenih. Tekom nadzorov so predstavniki 
organizacij večkrat izrazili željo po sredstvih, ki bi omogočala zaposlitev vsaj enega delavca na delovanju 
organizacije, saj so prostovoljci na eni strani izčrpani od izvajanja vsebin posameznih programov, v 
drugi pa ne dovolj seznanjeni z birokratskimi postopki in zakonodajo. Zaradi navedenega lahko prihaja 
do slabih ocen, ki posledično tudi znižujejo sredstva FIHO. Vendar je potrebno poudariti, da 
prostovoljske organizacije delajo veliko in koristno, predvsem pa izključno za uporabnike programov.  
 
Na drugi strani pa se v organizacijah, ki imajo več zaposlenih, v nekaterih primerih pokažejo 
pomanjkljivosti, ki si jih organizacije s popolnimi strokovnimi službami, in redno zaposlenimi na 
delovanju,  ne bi smele privoščiti. Sestava zapisnikov ter procedure v zvezi s sprejemanjem Letnega 
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poročila, prav tako tudi sestavljanje internih pravilnikov za odločanje o posameznih zadevah v primeru 
visoko profesionaliziranih organizacij ne bi smele imeti pomanjkljivosti. 
 
Svet FIHO se je na 24. seji dne 21.9.2016 seznanil s Poročilom o izvedenih nadzorih v invalidskih in 
humanitarnih organizacijah v letu 2016 za leto 2015. 
 
 
 

PORABA ODOBRENIH SREDSTEV FIHO V INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJAH V LETU 
2016  

 
V skladu s 23. in 24. členom Pravilnika so bile invalidske in humanitarne organizacije, ki so se v 
preteklem letu (so)financirale iz sredstev FIHO, dolžne posredovati Poročilo o uresničitvi finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov iz sredstev FIHO za preteklo leto na predpisanih obrazcih 
najpozneje do konca februarja v tekočem letu.  
Organizacije so o porabi odobrenih sredstev FIHO v letu 2016 morale poročati preko spletne aplikacije 
»razpisi«, poročilo zaključiti, ter ga izpisanega, žigosanega in podpisanega s strani odgovorne osebe 
posredovati na FIHO tudi po pošti. 
 

Poraba sredstev FIHO v invalidskih organizacijah v letu 2016 

 
Na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam je bilo v letu 2016 
27-im invalidskim organizacijam razporejenih 11.794.005,31€. Invalidske organizacije so v letu 2016 
porabile 11.761.155,95€, kar je za 32.849,36€ manj od razporejenih. Razliko so organizacije prenesle v 
leto 2017. 
Invalidske organizacije so v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO 
ločeno poročale o porabi prenesenih sredstev iz leta 2015 v leto 2016 v skupni višini 21.207,20 €. Ena 
organizacija je del neporabljenih sredstev vrnila na TRR FIHO, za eno organizacijo pa je bilo odobreno 
podaljšanje roka za porabo.  
 
Prispela poročila je najprej pregledala strokovna služba ter ugotovila, da so vse invalidske organizacije 
v skladu s 23. členom Pravilnika pravočasno in na ustrezen način oddale svoja poročila.  
 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam 
je od 160. do 163. seje komisije pregledovala prispela poročila, podatke pa primerjala s posameznimi 
vlogami na javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2016. Z izvlečki ugotovitev je komisija tudi 
dopolnila pripravljeno Poročilo o poročilih. Komisija se je seznanila tudi s preglednico, ki prikazuje 
odobrena in porabljena sredstva v letu 2016, odobrene spremembe namembnosti ter sredstva iz 
rezervnega sklada ter njihovo porabo. 
 
Iz prispelih poročil invalidskih organizacij je bilo razvidno sledeče: 
 

 V skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO je tekom leta 2016 
dvanajst (12) invalidskih organizacij zaprosilo za spremembo namembnosti odobrenih sredstev 
FIHO za programe, delovanje in naložbe. Desetim prošnjam je bilo ugodeno, dve sta bili zavrnjeni. 
Vse organizacije so o porabi sredstev pravilno poročale. 
 

 V letu 2016 je izpolnjevalo pogoje za dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada devet (9) 
invalidskih organizacij s skupno tridesetimi (30) vlogami. Razporejenih je bilo skupaj 98.733,60 € 
sredstev iz rezervnega sklada. 
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Vse 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).  

 

 Obvestilo o prenosu sredstev v leto 2017 so pravočasno posredovale tri (3) invalidske organizacije, 

dve (2) pa sta obvestilo posredovali skupaj s poročilom. Za eno organizacijo, ki naložbena sredstva 

FIHO prenaša že iz leta 2015 je komisija na podlagi 7. člena Navodila o prenosih in spremembah 

namembnosti sredstev FIHO predlagala uvedbo izrednega nadzora. Izredni nadzor je pokazal, da 

organizacija ni porabila sredstev, čeprav jih bo v bližnji prihodnostni potrebovala za zaključek 

investicije. Ker pa pravne podlage FIHO ne omogočajo večletnih prenosov sredstev bo na Svet FIHO 

podan predlog za vračilo sredstev v višini 33.150 EUR.  

Komisija je po pregledu vseh prispelih poročil invalidskih organizacij naredila povzetek ugotovitev, ki 
sicer ne veljajo za vse organizacije, še vedno pa se prepogosto pojavljajo v poročilih:  

 v samih sklopih v rubriki »vsebina in aktivnosti« nekatere organizacije še vedno ne navedejo 
konkretnih aktivnosti (samo prepišejo vsebino iz vloge) in opisnih stroškovnikov; 

 strošek dela je pri posameznih programih v poročilih višji od načrtovanega za enako število 
zaposlenih; 

 pri nekaterih organizacijah je ugotovljeno bistveno odstopanje v številu uporabnikov med vlogo in 
poročilom, brez dodatnih pojasnil; 

 v poročilu je naveden drug tip uporabnika kot pri vlogi pri istem programu; 

 število sklopov se v posameznih programih razlikuje med vlogo in poročilom; 

 pri naložbah niso navedeni drugi viri;  

 število prostovoljcev in prostovoljnih ur bistveno odstopa med vlogo in poročilom, v programih ni 
mogoče razbrati, kje oz. kako prostovoljci sodelujejo, hkrati pa je navedene podatke težko preveriti; 

 v različnih programih posamezne organizacije se vsebina med seboj podvaja; 
 
V invalidskih organizacijah se je izvedlo 191 programov na državni ravni in 63 programov na lokalni 
ravni, skupaj 254 programov. Ti programi so vsebovali 310 sklopov – to so vsebinsko zaokrožene 
aktivnosti znotraj programa, pri čemer ima lahko nek program tudi več sklopov.  
 
V tabeli na naslednji strani prikazujemo število izvedenih programov za krovne skupine uporabnikov za 
leto 2016 ter število evidentiranih neponovljivih uporabnikov v naštetih programih. 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 pojasnjujemo, 
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. 
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Skupina 
šifra 

Skupina uporabnikov Državni programi  Lokalni programi  Število uporabnikov        

1 GIB - Gibalni invalidi 46 5 18.042 

2 SEN - Senzorni invalidi 29 12 31.459 

3 IMDR - Invalidi z motnjo v duševnem razvoju 18 5 15.180 

4 IKO - Invalidi s kroničnimi obolenji 29 6 9.000 

5 IPS - Invalidi s pravnim statusom 24 24 89.250 

6 IDS - Invalidi z družbenim statusom 16 0 35.364 

7 KOM - Invalidi s kombiniramini ovirami 29 11 8.981 

Skupaj 191 63 207.276 

 
Število tako evidentiranih in poročanih uporabnikov ne odraža dejanskega oziroma končnega števila 
uporabnikov, saj je lahko posamezni uporabnik evidentiran v več različnih programih iste organizacije, 
v primeru kombiniranega članstva, pa je lahko morebitni posameznik evidentiran v različnih 
organizacijah.  
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Odobrena in porabljena sredstva FIHO v letu 2016 – invalidske organizacije (v EUR) 

Zap.      Programi 

št.  Šif. Organizacija  Državni nivo Lokalni nivo Skupaj  

      odobreno 
SN med 
sklopi 

poročano razlika  odobreno 
SN med 
sklopi 

poročano razlika  odobreno poročano razlika  

  1.   I01 Zveza društev slepih 539.533,75    539.533,75    593.797,35    593.797,35    1.133.331,10  1.133.331,10    

  2.   I02 Zveza društev gluhih 629.940,75    629.940,75    428.253,67    428.253,67    1.058.194,42  1.058.194,42    

  3.   I03 Društvo distrofikov  738.593,63  9.997,00  748.590,64  -0,01          748.590,63  748.590,64  -0,01  

  4.   I04 Zveza paraplegikov S 473.734,85    473.734,85    274.593,47    274.593,47    748.328,32  748.328,32    

  5.   I05 Združenje multiple s 350.046,23  8.125,93  358.172,16            358.172,16  358.172,16    

  6.   I06 Zveza Sožitje 699.272,13    699.272,13    417.891,28    417.891,28    1.117.163,41  1.117.163,41    

  7.   I07 Zveza delovnih inval 581.128,13    581.128,13    527.506,26    527.506,26    1.108.634,39  1.108.634,39    

  8.   I08 Zveza Sonček 296.460,53    296.460,53    53.934,56    53.934,56    350.395,09  350.395,09    

  9.   I09 Zveza društev civiln 146.146,06    146.146,06    122.254,86    122.254,86    268.400,92  268.400,92    

 10.   I10 Zveza društev vojnih 82.082,48    82.082,48    240.958,21  3.100,00  244.058,21    326.140,69  326.140,69    

 11.   I11 Zveza za šport inval 368.370,55    368.370,55            368.370,55  368.370,55    

 12.   I12 DLS 134.472,50    134.472,50            134.472,50  134.472,50    

 13.   I13 ILCO 59.982,72    59.982,72    69.020,14    69.020,14    129.002,86  129.002,86    

 14.   I14 Društvo revmatikov S 198.136,13    198.136,13            198.136,13  198.136,13    

 15.   I15 Združenje invalidov  60.293,85    60.293,85            60.293,85  60.293,85    

 16.   I17 Društvo paralitikov  40.323,41    40.323,41            40.323,41  40.323,41    

 17.   I18 Društvo študentov in 162.954,35    162.954,35            162.954,35  162.954,35    

 18.   I19 YHD 221.907,12  9.500,00  231.407,12            231.407,12  231.407,12    

 19.   I20 Vizija PZS 27.092,92    25.969,74  1.123,18          27.092,92  25.969,74  1.123,18  

 20.   I21 Sklad Silva 28.365,40    28.365,40            28.365,40  28.365,40    

 21.   I22 Zveza društev INVALI 30.634,14    30.634,14    23.881,13    23.881,13    54.515,27  54.515,27    

 22.   I23 Društvo VITA 60.429,28    60.429,28            60.429,28  60.429,28    

 23.   I25 Društvo za kronično  50.376,22    50.376,22            50.376,22  50.376,22    

 24.   I27 KPŠRD 7.016,98    7.016,98            7.016,98  7.016,98    

 25.   I29 Društvo GSS DLAN 33.526,70  907,97  34.434,67            34.434,67  34.434,67    

 26.   I30 Združenje vojnih inv 10.106,61    10.106,61            10.106,61  10.106,61    

 27.   I32 Društvo Downov sindr 14.943,48    14.943,48            14.943,48  14.943,48    

                            

      6.045.870,90  28.530,90  6.073.278,63  1.123,17  2.752.090,93  3.100,00  2.755.190,93    8.829.592,73  8.828.469,56  1.123,17  

    

Zap.      Delovanje 
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št.  Šif. Organizacija  Državni nivo  Lokalni nivo  Skupaj  

      odobreno 
SN med 
sklopi 

poročano razlika  odobreno 
SN med 
sklopi 

poročano razlika  odobreno poročano razlika  

  1.   I01 Zveza društev slepih 143.648,91    143.648,91    143.648,91    143.648,91    287.297,82  287.297,82    

  2.   I02 Zveza društev gluhih 168.864,25    168.864,25    99.850,68  3.001,20  102.851,88    271.716,13  271.716,13    

  3.   I03 Društvo distrofikov  194.520,20    194.520,19  0,01          194.520,20  194.520,19  0,01  

  4.   I04 Zveza paraplegikov S 130.462,65    130.462,65    66.129,15    66.129,15    196.591,80  196.591,80    

  5.   I05 Združenje multiple s 87.665,97    87.665,97            87.665,97  87.665,97    

  6.   I06 Zveza Sožitje 198.492,95    198.492,95    82.219,71    82.219,71    280.712,66  280.712,66    

  7.   I07 Zveza delovnih inval 136.974,88    136.974,88    154.077,11    154.077,11    291.051,99  291.051,99    

  8.   I08 Zveza Sonček 71.088,64    71.088,64    20.737,30    20.737,30    91.825,94  91.825,94    

  9.   I09 Zveza društev civiln 39.916,82  779,74  40.696,56    32.134,11    32.134,11    72.830,67  72.830,67    

 10.   I10 Zveza društev vojnih 51.481,55    51.481,55    31.761,34  2.097,66  33.859,00    85.340,55  85.340,55    

 11.   I11 Zveza za šport inval 99.293,33    99.293,33            99.293,33  99.293,33    

 12.   I12 DLS 37.232,12    37.232,12            37.232,12  37.232,12    

 13.   I13 ILCO 18.508,79    18.508,79    14.756,90    14.756,90    33.265,69  33.265,69    

 14.   I14 Društvo revmatikov S 49.260,89    49.260,89            49.260,89  49.260,89    

 15.   I15 Združenje invalidov  16.603,06    16.603,06            16.603,06  16.603,06    

 16.   I17 Društvo paralitikov  10.157,36    10.157,36            10.157,36  10.157,36    

 17.   I18 Društvo študentov in 42.296,77    42.296,77            42.296,77  42.296,77    

 18.   I19 YHD 65.556,33  -9.500,00  56.056,33            56.056,33  56.056,33    

 19.   I20 Vizija PZS 6.887,02    6.781,90  105,12          6.887,02  6.781,90  105,12  

 20.   I21 Sklad Silva 8.154,15    8.154,15            8.154,15  8.154,15    

 21.   I22 Zveza društev INVALI 9.232,68    9.232,68    7.216,93    7.216,93    16.449,61  16.449,61    

 22.   I23 Društvo VITA 17.643,67    17.643,67            17.643,67  17.643,67    

 23.   I25 Društvo za kronično  14.543,64    14.543,64            14.543,64  14.543,64    

 24.   I27 KPŠRD 1.924,61    1.924,61            1.924,61  1.924,61    

 25.   I29 Društvo GSS DLAN 8.843,35    8.843,35            8.843,35  8.843,35    

 26.   I30 Združenje vojnih inv 2.688,31    2.688,31            2.688,31  2.688,31    

 27.   I32 Društvo Downov sindr 3.883,89    3.883,89            3.883,89  3.883,89    

      1.635.826,79  -8.720,26  1.627.001,40  
105,1

3  652.532,14  5.098,86  657.631,00    2.284.737,53  2.284.632,40  105,13  
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Zap.      Naložbe  

št.  Šif. Organizacija  Državni nivo  Lokalni nivo  Skupaj  

      odobreno 
SN med 
sklopi 

poročano razlika  odobreno 
SN med 
sklopi 

poročano razlika  odobreno poročano razlika  

  1.   I01 Zveza društev slepih 41.830,00    18.827,34  23.002,66  43.288,00    43.288,00    85.118,00  62.115,34  23.002,66  

  2.   I02 Zveza društev gluhih 40.069,61    40.069,61    41.030,45  -3.001,20  38.029,25    78.098,86  78.098,86    

  3.   I03 Društvo distrofikov  74.953,00  -9.997,00  64.956,00            64.956,00  64.956,00    

  4.   I04 Zveza paraplegikov S 45.000,72    45.000,72    34.000,00    34.000,00    79.000,72  79.000,72    

  5.   I05 Združenje multiple s 38.000,00  -8.125,93  27.823,47  2.050,60          29.874,07  27.823,47  2.050,60  

  6.   I06 Zveza Sožitje 33.690,00    33.690,00    28.870,00    28.870,00    62.560,00  62.560,00    

  7.   I07 Zveza delovnih inval 72.858,56    72.858,56    7.141,44    7.141,44    80.000,00  80.000,00    

  8.   I08 Zveza Sonček 27.000,00    27.000,00            27.000,00  27.000,00    

  9.   I09 Zveza društev civiln 11.455,44  -779,74  10.675,70    4.544,56    4.544,56    15.220,26  15.220,26    

 10.   I10 Zveza društev vojnih         15.602,89  -5.197,66  9.837,43  567,80  10.405,23  9.837,43  567,80  

 11.   I11 Zveza za šport inval 31.000,00    31.000,00            31.000,00  31.000,00    

 12.   I12 DLS 1.077,63    1.077,63            1.077,63  1.077,63    

 13.   I13 ILCO         2.066,58    2.066,58    2.066,58  2.066,58    

 14.   I14 Društvo revmatikov S 4.263,00    4.263,00            4.263,00  4.263,00    

 15.   I15 Združenje invalidov  1.000,00    1.000,00            1.000,00  1.000,00    

 16.   I17 Društvo paralitikov  695,04    695,04            695,04  695,04    

 17.   I18 Društvo študentov in 27.000,00    27.000,00            27.000,00  27.000,00    

 18.   I19 YHD 40.000,00    40.000,00            40.000,00  40.000,00    

 19.   I20 Vizija PZS 1.139,66    1.139,66            1.139,66  1.139,66    

 20.   I21 Sklad Silva 6.000,00      6.000,00          6.000,00    6.000,00  

 21.   I22 Zveza društev INVALI                       

 22.   I23 Društvo VITA 29.450,00    29.450,00            29.450,00  29.450,00    

 23.   I25 Društvo za kronično  1.400,00    1.400,00            1.400,00  1.400,00    

 24.   I27 KPŠRD 350,00    350,00            350,00  350,00    

 25.   I29 Društvo GSS DLAN 1.307,97  -907,97  400,00            400,00  400,00    

 26.   I30 Združenje vojnih inv 900,00    900,00            900,00  900,00    

 27.   I32 Društvo Downov sindr 700,00    700,00            700,00  700,00    

      531.140,63  -19.810,64  480.276,73  31.053,26  176.543,92  -8.198,86  167.777,26  567,80  679.675,05  648.053,99  31.621,06  
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Zap.      SKUPAJ  PORABA PRENOSA IZ 
LETA 2015 V LETO 2016 

REZERVNA SREDSTVA 

št.  Šif. Organizacija  

      odobreno poročano razlika – prenos 
v leto 2017 

 odobreno poročano razlika  

  1.   I01 Zveza društev slepih 1.505.746,92  1.482.744,26  23.002,66  10.000,00€ 5.983,61  5.983,61    

  2.   I02 Zveza društev gluhih 1.408.009,41  1.408.009,41    1.992,73€       

  3.   I03 Društvo distrofikov  1.008.066,83  1.008.066,83     2.683,22  2.683,22    

  4.   I04 Zveza paraplegikov S 1.023.920,84  1.023.920,84    7.414,47€ 41.124,01  41.124,01    

  5.   I05 Združenje multiple s 475.712,20  473.661,60  2.050,60   6.710,00  6.710,00    

  6.   I06 Zveza Sožitje 1.460.436,07  1.460.436,07           

  7.   I07 Zveza delovnih inval 1.479.686,38  1.479.686,38     1.371,68  1.371,68    

  8.   I08 Zveza Sonček 469.221,03  469.221,03    Prenos v leto 2017       

  9.   I09 Zveza društev civiln 356.451,85  356.451,85           

 10.   I10 Zveza društev vojnih 421.886,47  421.318,67  567,80         

 11.   I11 Zveza za šport inval 498.663,88  498.663,88     5.033,80  5.033,80    

 12.   I12 DLS 172.782,25  172.782,25           

 13.   I13 ILCO 164.335,13  164.335,13           

 14.   I14 Društvo revmatikov S 251.660,02  251.660,02    300,00€       

 15.   I15 Združenje invalidov  77.896,91  77.896,91     450,00  450,00    

 16.   I17 Društvo paralitikov  51.175,81  51.175,81           

 17.   I18 Društvo študentov in 232.251,12  232.251,12     4.000,00  4.000,00    

 18.   I19 YHD 327.463,45  327.463,45     31.377,28  31.377,28    

 19.   I20 Vizija PZS 35.119,60  33.891,30  1.228,30  264,10€ - vrnjeno       

 20.   I21 Sklad Silva 42.519,55  36.519,55  6.000,00  1.500,00€       

 21.   I22 Zveza društev INVALI 70.964,88  70.964,88           

 22.   I23 Društvo VITA 107.522,95  107.522,95           

 23.   I25 Društvo za kronično  66.319,86  66.319,86           

 24.   I27 KPŠRD 9.291,59  9.291,59           

 25.   I29 Društvo GSS DLAN 43.678,02  43.678,02           

 26.   I30 Združenje vojnih inv 13.694,92  13.694,92           

 27.   I32 Društvo Downov s. 19.527,37  19.527,37           

      11.794.005,31  11.761.155,95  32.849,36  21.207,20€ 98.733,60  98.733,60    
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Poraba sredstev FIHO v humanitarnih organizacijah v letu 2016 

 
Na podlagi javnega razpisa v letu 2016 so bila 79-tim HO nakazana sredstva FIHO v skupni višini  
6.352.384,50€, iz poročil HO pa izhaja poraba v višini 6.346.502,69€.  
Razlika v višini 4.089,03 € pomeni neporabljena sredstva FIHO, ki so jih v 2016 beležile 4 HO in jih 
prenašajo v leto 2017. 
 
V letu 2016 je 8 HO skladno z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO in sklepom Sveta 
FIHO prejelo tudi sredstva iz rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto 2016 in sicer v skupni 
višini 58.629,29€.  
 
Trem HO je bila skladno z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ter po 
sklepu Sveta FIHO odobrena tudi sprememba namembnosti sredstev FIHO med sklopi , dvema HO je 
bila po zadevnem aktu FIHO odobrena sprememba namembnosti znotraj iste naložbe, eni HO pa je 
Svet FIHO odobril prerazporeditev 2 programov iz lokalne ravni na državno raven. 

 
5 HO je neporabljena sredstva FIHO iz leta 2015 v višini 10.610,72 € preneslo v leto 2016. 
 
Po opravljenem finančnem in vsebinskem pregledu vseh prispelih poročil HO je ugotovljeno: 

 da je večina HO v svojih poročilih za leto 2016 pravilno izkazala porabo sredstev FIHO; 

 da 4 HO v svojem poročilu izkazujejo neporabljena sredstva FIHO v skupni višini 4.089,03 €. V skladu 
s 4. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, je do 31. januarja 
2017  obvestilo o prenosu sredstev posredovala samo ena HO, ostale tri pa tega niso storile 

 Iz poročila ene HO izhaja, da je sredstva FIHO namesto za delovanje, porabila za program in za to ni 
pridobila predhodnega soglasja FIHO; 

 8 HO, ki so jim bila v letu 2016 dodatno odobrena sredstva iz 1% rezervnega sklada humanitarnih 
organizacij, je o porabi le-teh v skupni višini 58.629,29 € poročalo skladno z odobrenimi nameni na 
ločenem obrazcu FIHO 4. 

 
V splošnem kvaliteta izpolnjevanja poročil ostaja na istem nivoju kot v prejšnjem letu, nekatere HO, še 
vedno ne izpolnjujejo rubrike drugi viri za delovanje na državni ravni in pomanjkljivo izpolnjujejo 
razčlenitve programov in naložb; 
 
Pri pregledu poročil je bilo ugotovljeno, da nekatere HO pri izpolnjevanju razčlenitve programa še 
vedno zamenjujejo skupini uporabnikov IZO in BOL, ali pa napačno navajajo število neponovljivih 
uporabnikov in pripadajočih storitev. 
 
Izmed 79 HO, ki so posredovale poročilo, sta 2 HO posredovali poročilo, ki je pomanjkljivo vsebinsko 
izpolnjeno. 
 
Komisija je vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov iz sredstev FIHO za leto 2016 obravnavala na svoji 136. seji dne 22.5.2017. 
Poleg vsebinskega poročila je obravnavala tudi prilogo 1, ki prikazuje odobrena in porabljena sredstva 
FIHO po posameznih sklopih v humanitarnih organizacijah v letu 2016.  
 
Vezano na ugotovitev, da 3 HO pri obveščanju o evidentiranju 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. 
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Iz poročila 3 HO je razvidna različna poraba sredstev FIHO, kot jim je bila odobrena po sklepuo 
razporeditvi v letu 2016. Organizacije v tem primeru niso upoštevale zadevnega akta v 1. odstavku 10. 
člena, saj FIHO o spremembah namembnosti sredstev ni bil obveščen. Zadevni akti za tovrstno 
ravnanje sicer predvidevajo uvedbo izrednega nadzora, a pristojna Komisija predlaga, da se jih 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 neponovljivih uporabnikov ima Komisija pri ocenjevanju 
vlog HO, z vidika primerljivosti podatkov s podatki iz poročil, nemalo težav.  
Komisija predlaga Svetu FIHO, da 14 HO pozove, da posredujejo pojasnila oz. nove podatke, ki jih bo 
strokovna služba v primeru napačnega vnosa s strani HO vnesla v program »razpisi«. 

 

 
V humanitarnih organizacijah se je izvedlo 177 programov na državni ravni in 21 programov na lokalni 
ravni, skupaj 198 programov. Ti programi so lahko vsebovali tudi po več sklopov – to so vsebinsko 
zaokrožene aktivnosti znotraj programa. 
 
V spodnji tabeli prikazujemo število evidentiranih uporabnikov, vključenih v programe humanitarnih 
organizacij, ki so jih organizacije navedle v svojih poročilih o namenski porabi sredstev: 
 
Skupina 
šifra 

Skupina uporabnikov Državni programi  Lokalni programi  Število neponovljivih 
uporabnikov        

1 BRE - Brezdomci 8 2 3.595 

2 DUŠ - Duševno zdravje 22 0 8.050 

3 ZAS - Zasvojeni 14 0 16.653 

4 NAS - Povzročitelji in žrtve nasilja, MD in VH  19 0 19.687 

5 MIG - Migranti, tujci 4 0 102.846 

6 STA - Starejši in drugi ovirani 9 2 238.360 

7 MAT - Družine in posamezniki 6 1 198.981 

8 OTR - Otroci 17 3 112.382 

9 BOL - Kronični in drugi bolniki 78 13 73.122 

Skupaj  177 21 773.676 

 
 
Število tako evidentiranih in poročanih uporabnikov ne odraža dejanskega oziroma končnega števila 
uporabnikov, 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 nenazadnje v društvu ADRA. Z gotovostjo tudi vemo, da so 
uporabniki iz skupine MIG – migranti in tujci v večini primerov enkratni oziroma prehodni uporabniki, 
ki niso vključeni v celoletne programe navedenih organizacij. 
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Odobrena in porabljena sredstva FIHO v letu 2016 – humanitarne organizacije (v EUR) 

 

      PROGRAMI  

Zap.      Državni nivo Lokalni nivo Skupaj državni + lokalni nivo 

št.  Šif.   Sklep Poročilo Razlika Sklep Poročilo Razlika Sklep Poročilo Razlika 

  1.   H01 Društvo za fenilketonurijo Slovenije 10.451,52 8.893,32 1.558,20       10.451,52 8.893,32 1.558,20 
  2.   H03 REPS 1.798,61 1.798,61         1.798,61 1.798,61   
  3.   H04 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije 21.946,58 21.946,58         21.946,58 21.946,58   
  4.   H05 Društvo na srcu operiranih Slovenije 7.243,08 7.212,25 30,83       7.243,08 7.212,25 30,83 
  5.   H06 Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo  77.461,59 77.461,59         77.461,59 77.461,59   
  6.   H07 Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja 34.259,63 34.259,63         34.259,63 34.259,63   
  7.   H08 Evangeličanska humanitarna org.,  EHO-Podpornica 93.840,60 93.840,60         93.840,60 93.840,60   
  8.   H09 Zveza prijateljev mladine Slovenije 43.629,60 43.629,60         43.629,60 43.629,60   
  9.   H10 Zveza slovenskih društev za boj proti raku 16.703,90 16.703,90   6.202,53 6.202,53   22.906,43 22.906,43   
  10.   H11 Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije 19.997,05 19.997,05         19.997,05 19.997,05   
  11.   H12 Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije 13.066,09 13.066,09   8.555,19 8.555,19   21.621,28 21.621,28   
  12.   H14 Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 36.400,00 36.400,00         36.400,00 36.400,00   
  13.   H15 Društvo Žarek upanja, pomoč pri odvisnostih  21.040,16 21.040,16         21.040,16 21.040,16   
  14.   H16 Slovensko društvo HOSPIC 98.680,94 98.680,94         98.680,94 98.680,94   
  15.   H17 Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma 13.195,73 13.195,73         13.195,73 13.195,73   
  16.   H18 Društvo za pomoč osebam z govor.motnjami VILKO MAZI 27.779,24 27.779,24         27.779,24 27.779,24   
  17.   H19 Društvo zaupni telefon Samarijan 25.376,40 25.376,40         25.376,40 25.376,40   
  18.   H20 Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi 

ekstrapiramidnimi motnjami - TREPETLIKA 19.746,85 19.746,85         19.746,85 19.746,85   
  19.   H21 Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije 4.646,29 4.646,29   80.065,66 80.065,66   84.711,95 84.711,95   
  20.   H22 Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- 

DrogArt 11.771,09 11.771,09         11.771,09 11.771,09   
  21.   H23 ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje 469.757,15 469.757,15         469.757,15 469.757,15   
  22.   H25 Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega 

časa "VEZI" 40.237,26 40.237,26         40.237,26 40.237,26   
  23.   H26 "UP" Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem 

Slovenije 16.146,06 16.146,06         16.146,06 16.146,06   
  24.   H27 Gorska reševalna zveza Slovenije 207.418,68 207.418,68         207.418,68 207.418,68   
  25.   H28 Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije  32.712,13 32.712,13   5.428,95 5.428,95   38.141,08 38.141,08   
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  26.   H29 Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 23.595,60 23.595,60   21.844,86 21.844,86   45.440,46 45.440,46   
  27.   H30 Društvo obolelih zaradi azbesta 4.385,22 4.385,22         4.385,22 4.385,22   
  28.   H32 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 12.844,15 12.844,15         12.844,15 12.844,15   
  29.   H33 Društvo varnega zavetja Ljutomer 8.620,24 8.620,24         8.620,24 8.620,24   
  30.   H34 HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje 12.020,40 12.020,40         12.020,40 12.020,40   
  31.   H35 Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenija UTRIP 10.752,19 10.752,19         10.752,19 10.752,19   
  32.   H36 Društvo za nenasilno komunikacijo 47.418,85 47.418,85         47.418,85 47.418,85   
  33.   H37 Društvo "Projekt Človek" 49.187,46 49.187,46         49.187,46 49.187,46   
  34.   H38 Rdeči križ Slovenije 700.887,45 700.887,45   174.941,86 174.941,86   875.829,31 875.829,31   
  35.   H39 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 16.316,58 16.316,58         16.316,58 16.316,58   
  36.   H40 Gerontološko društvo Slovenije 10.376,01 10.376,01         10.376,01 10.376,01   
  37.   H42 Zveza društev upokojencev Slovenije 95.809,64 95.809,64         95.809,64 95.809,64   
  38.   H43 Društvo hemofilikov Slovenije 42.852,95 42.852,95         42.852,95 42.852,95   
  39.   H44 Slovenska Karitas 449.245,30 449.245,30   541.069,94 541.069,94   990.315,24 990.315,24   
  40.   H45 Društvo Regionalna Varna hiša Celje 20.149,75 20.149,75         20.149,75 20.149,75   
  41.   H47 Zveza društev diabetikov Slovenije 60.369,12 60.369,12   119.317,41 119.317,41   179.686,53 179.686,53   
  42.   H49 Slovensko društvo za celiakijo 34.462,32 34.462,32         34.462,32 34.462,32   
  43.   H51 Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk 14.090,58 14.090,58         14.090,58 14.090,58   
  44.   H52 Društvo življenje brez nasilja 14.264,21 14.264,21         14.264,21 14.264,21   
  45.   H53 Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva 82.691,54 82.691,54         82.691,54 82.691,54   
  46.   H54 Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju 47.196,72 47.196,72         47.196,72 47.196,72   
  47.   H55 Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 32.673,23 32.673,23         32.673,23 32.673,23   
  48.   H57 Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije 27.677,22 27.677,22         27.677,22 27.677,22   
  49.   H58 Slovensko društvo TRANSPLANT 14.825,16 14.825,16         14.825,16 14.825,16   
  50.   H59 Društvo psoriatikov Slovenije 31.665,78 31.665,78         31.665,78 31.665,78   
  51.   H60 Ozara, Nacionalno združenje za kakovost življenja 362.793,26 362.793,26         362.793,26 362.793,26   
  52.   H61 Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica 15.226,16 15.226,16         15.226,16 15.226,16   
  53.   H62 Mozaik - Društvo za socialno vključenost 4.015,35 4.015,35         4.015,35 4.015,35   
  54.   H66 Novi paradoks,  Slovensko društvo za kakovost življenja SN 55.311,65 55.311,65         55.311,65 55.311,65   
  55.   H67 Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 9.403,92 9.403,92         9.403,92 9.403,92   
  56.   H68 Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče 

Legebitra 7.474,91 7.474,91         7.474,91 7.474,91   
  57.   H70 Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna 

hiša Gorenjske 9.794,40 9.794,40         9.794,40 9.794,40   
  58.   H71 Društvo Ženska svetovalnica 5.977,84 5.977,84         5.977,84 5.977,84   
  59.   H73 Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti 

Zdrava pot 6.588,96 6.588,96         6.588,96 6.588,96   
  60.   H74 Združenje proti spolnemu zlorabljanju 5.378,02 5.378,02         5.378,02 5.378,02   
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  61.   H75 Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče 
ljudi - Rdeči noski 9.349,20 9.349,20         9.349,20 9.349,20   

  62.   H76 MENA Maribor,  Humanitarna organizacija za pomoč  ženskam 
prizadetim z inkontinenco in menopavzo 9.611,15 9.611,15         9.611,15 9.611,15   

  63.   H82 Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj 7.791,00 7.791,00         7.791,00 7.791,00   
  64.   H93 Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi 9.077,33 9.077,33         9.077,33 9.077,33   
  65.   H96 Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb povezanih z bulozno 

epidermolizo 3.988,99 3.988,99         3.988,99 3.988,99   
  66.   H97 Društvo za cistično fibrozo Slovenije 8.553,85 8.553,85         8.553,85 8.553,85   
  67.   H102 Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek 10.360,69 10.360,69         10.360,69 10.360,69   
  68.   H103 Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica 4.095,84 4.095,84         4.095,84 4.095,84   
  69.   H107 Združenje BODI ZDRAV 4.496,52 4.496,52         4.496,52 4.496,52   
  70.   H109 Društvo Tvoj telefon 5.350,73 5.350,73         5.350,73 5.350,73   
  71.   H114 Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo in svojcev 3.476,57 3.476,57         3.476,57 3.476,57   
  72.   H117 Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper 6.098,78 6.098,78         6.098,78 6.098,78   
  73.   H118 Društvo za fibromialgijo 1.157,52 1.157,52         1.157,52 1.157,52   
  74.   H121 Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja MUZA                   
  75.   H122 Humanitarno društvo ADRA Slovenije 5.320,67 5.320,67         5.320,67 5.320,67   
  76.   H127 Inkont - Humanitarna organizacija Maribor 1.556,42 1.556,42         1.556,42 1.556,42   
  77.   H128 Romsko društvo Romani Union Murska Sobota 1.798,61 2.303,22 -504,61       1.798,61 2.303,22 -504,61 
  78.   H131 Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo 4.928,36 4.928,36         4.928,36 4.928,36   
  79.   H134 Društvo Dih  - enakopravni pod mavrico 1.149,64 1.149,64         1.149,64 1.149,64   
      3.809.810,24 3.808.725,82 1.084,42 957.426,40 957.426,40   4.767.236,64 4.766.152,22 1.084,42 
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      DELOVANJE 

Zap.      Državni nivo Lokalni nivo Skupaj državni + lokalni nivo 

št.  Šif.   Sklep  Poročilo  Razlika Sklep  Poročilo  Razlika Sklep  Poročilo  Razlika 

  1.   H01 Društvo za fenilketonurijo Slovenije 2.303,73 2.303,73         2.303,73 2.303,73   
  2.   H03 REPS 1.907,41 1.907,41         1.907,41 1.907,41   
  3.   H04 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije                   
  4.   H05 Društvo na srcu operiranih Slovenije 1.607,45 1.607,45         1.607,45 1.607,45   
  5.   H06 Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo  16.512,84 16.512,84         16.512,84 16.512,84   
  6.   H07 Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja 11.571,32 11.571,32         11.571,32 11.571,32   
  7.   H08 Evangeličanska humanitarna org.,  EHO-Podpornica 16.069,15 16.069,15         16.069,15 16.069,15   
  8.   H09 Zveza prijateljev mladine Slovenije 12.382,38 12.382,38         12.382,38 12.382,38   
  9.   H10 Zveza slovenskih društev za boj proti raku 4.467,98 4.467,98   938,82 938,82   5.406,80 5.406,80   
  10.   H11 Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije 4.388,15 4.388,15         4.388,15 4.388,15   
  11.   H12 Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije 3.001,38 3.001,38   7.270,29 7.270,29   10.271,67 10.271,67   
  12.   H14 Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 12.124,61 12.124,61         12.124,61 12.124,61   
  13.   H15 Društvo Žarek upanja, pomoč pri odvisnostih  4.631,14 4.631,14         4.631,14 4.631,14   
  14.   H16 Slovensko društvo HOSPIC 33.261,55 33.261,55         33.261,55 33.261,55   
  15.   H17 Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma 6.137,32 6.137,32         6.137,32 6.137,32   
  16.   H18 Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI 5.981,69 5.981,69         5.981,69 5.981,69   
  17.   H19 Društvo zaupni telefon Samarijan 6.005,22 6.005,22         6.005,22 6.005,22   
  18.   H20 Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi 

ekstrapiramidnimi motnjami - TREPETLIKA 4.226,19 4.226,19         4.226,19 4.226,19   
  19.   H21 Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije 4.337,11 4.337,11   15.773,68 15.773,68   20.110,79 20.110,79   
  20.   H22 Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- 

DrogArt 4.888,26 4.888,26         4.888,26 4.888,26   
  21.   H23 ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje 108.942,09 108.942,09         108.942,09 108.942,09   
  22.   H25 Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega 

časa "VEZI" 13.737,21 13.737,21         13.737,21 13.737,21   
  23.   H26 "UP" Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem 

Slovenije 5.455,08 5.455,08         5.455,08 5.455,08   
  24.   H27 Gorska reševalna zveza Slovenije 49.370,57 49.370,57         49.370,57 49.370,57   
  25.   H28 Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije  6.897,20 6.897,20   13.672,66 13.672,66   20.569,86 20.569,86   
  26.   H29 Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 7.102,86 7.102,86   7.102,86 7.102,86   14.205,72 14.205,72   
  27.   H30 Društvo obolelih zaradi azbesta 1.191,74 1.191,74         1.191,74 1.191,74   
  28.   H32 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 4.843,55 4.843,55         4.843,55 4.843,55   
  29.   H33 Društvo varnega zavetja Ljutomer                   
  30.   H34 HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje 3.977,13 3.977,13         3.977,13 3.977,13   
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  31.   H35 Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenija UTRIP 2.403,07 2.403,07         2.403,07 2.403,07   
  32.   H36 Društvo za nenasilno komunikacijo 17.027,37 17.027,37         17.027,37 17.027,37   
  33.   H37 Društvo "Projekt Človek" 20.363,33 20.363,33         20.363,33 20.363,33   
  34.   H38 Rdeči križ Slovenije 179.061,99 179.061,99   74.618,74 74.618,74   253.680,73 253.680,73   
  35.   H39 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 6.831,80 6.831,80         6.831,80 6.831,80   
  36.   H40 Gerontološko društvo Slovenije 2.289,42 2.289,42         2.289,42 2.289,42   
  37.   H42 Zveza društev upokojencev Slovenije 49.870,55 49.870,55         49.870,55 49.870,55   
  38.   H43 Društvo hemofilikov Slovenije 8.827,37 8.827,37         8.827,37 8.827,37   
  39.   H44 Slovenska Karitas 126.229,66 126.229,66   169.523,73 169.523,73   295.753,39 295.753,39   
  40.   H45 Društvo Regionalna Varna hiša Celje 6.771,12 6.771,12         6.771,12 6.771,12   
  41.   H47 Zveza društev diabetikov Slovenije 38.229,93 38.229,93   15.169,88 15.169,88   53.399,81 53.399,81   
  42.   H49 Slovensko društvo za celiakijo 7.959,96 7.959,96         7.959,96 7.959,96   
  43.   H51 Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk 4.469,19 4.469,19         4.469,19 4.469,19   
  44.   H52 Društvo življenje brez nasilja 4.762,46 4.762,46         4.762,46 4.762,46   
  45.   H53 Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva 28.144,12 28.144,12         28.144,12 28.144,12   
  46.   H54 Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju 16.198,34 16.198,34         16.198,34 16.198,34   
  47.   H55 Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 7.008,35 7.008,35         7.008,35 7.008,35   
  48.   H57 Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije 6.895,11 6.895,11         6.895,11 6.895,11   
  49.   H58 Slovensko društvo TRANSPLANT 3.296,19 3.296,19         3.296,19 3.296,19   
  50.   H59 Društvo psoriatikov Slovenije 11.000,36 11.000,36         11.000,36 11.000,36   
  51.   H60 Ozara, Nacionalno združenje za kakovost življenja 101.950,99 101.950,99         101.950,99 101.950,99   
  52.   H61 Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica 4.844,69 4.844,69         4.844,69 4.844,69   
  53.   H62 Mozaik - Društvo za socialno vključenost 1.948,05 1.948,05         1.948,05 1.948,05   
  54.   H66 Novi paradoks,  Slovensko društvo za kakovost življenja SN 21.709,90 21.709,90         21.709,90 21.709,90   
  55.   H67 Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 3.502,24 3.502,24         3.502,24 3.502,24   
  56.   H68 Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra 2.770,87 2.770,87         2.770,87 2.770,87   
  57.   H70 Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna 

hiša Gorenjske 3.977,24 3.977,24         3.977,24 3.977,24   
  58.   H71 Društvo Ženska svetovalnica 2.092,17 2.092,17         2.092,17 2.092,17   
  59.   H73 Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti 

Zdrava pot 2.913,24 2.913,24         2.913,24 2.913,24   
  60.   H74 Združenje proti spolnemu zlorabljanju 2.027,14 2.027,14         2.027,14 2.027,14   
  61.   H75 Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče 

ljudi - Rdeči noski                   
  62.   H76 MENA Maribor,  Humanitarna organizacija za pomoč  ženskam 

prizadetim z inkontinenco in menopavzo 2.134,04 2.134,04         2.134,04 2.134,04   
  63.   H82 Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj 2.717,94 2.717,94         2.717,94 2.717,94   
  64.   H93 Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi 1.979,00 1.979,00         1.979,00 1.979,00   
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  65.   H96 Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb povezanih z bulozno 
epidermolizo 964,79 964,79         964,79 964,79   

  66.   H97 Društvo za cistično fibrozo Slovenije 1.872,96 1.872,96         1.872,96 1.872,96   
  67.   H102 Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek 1.441,94 1.441,94         1.441,94 1.441,94   
  68.   H103 Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica 1.007,73 1.007,73         1.007,73 1.007,73   
  69.   H107 Združenje BODI ZDRAV 1.110,02 1.110,02         1.110,02 1.110,02   
  70.   H109 Društvo Tvoj telefon 445,6 445,6         445,6 445,6   
  71.   H114 Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo in svojcev 945,5 945,5         945,5 945,5   
  72.   H117 Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper                   
  73.   H118 Društvo za fibromialgijo 1.790,18 1.790,18         1.790,18 1.790,18   
  74.   H121 Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja MUZA                   
  75.   H122 Humanitarno društvo ADRA Slovenije 1.218,04 1.218,04         1.218,04 1.218,04   
  76.   H127 Inkont - Humanitarna organizacija Maribor 455,55 455,55         455,55 455,55   
  77.   H128 Romsko društvo Romani Union Murska Sobota 504,61   504,61       504,61   504,61 
  78.   H131 Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo 1.138,58 1.138,58         1.138,58 1.138,58   
  79.   H134 Društvo Dih  - enakopravni pod mavrico 373,15 373,15         373,15 373,15   
      1.072.798,16 1.072.293,55 504,61 304.070,66 304.070,66   1.376.868,82 1.376.364,21 504,61 
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      NALOŽBE 

Zap.      Državni nivo Lokalni nivo Skupaj državni + lokalni nivo 

št.  Šif.   Sklep  Poročilo  Razlika Sklep  Poročilo  Razlika Sklep  Poročilo  Razlika 

  1.   H01 Društvo za fenilketonurijo Slovenije                   
  2.   H03 REPS                   
  3.   H04 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije 973,25 973,25         973,25 973,25   
  4.   H05 Društvo na srcu operiranih Slovenije                   
  5.   H06 Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo                    
  6.   H07 Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja 1.262,00 1.262,00         1.262,00 1.262,00   
  7.   H08 Evangeličanska humanitarna org.,  EHO-Podpornica                   
  8.   H09 Zveza prijateljev mladine Slovenije 3.188,15 3.188,15         3.188,15 3.188,15   
  9.   H10 Zveza slovenskih društev za boj proti raku 650 650         650 650   
  10.   H11 Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije 899,98 899,98         899,98 899,98   
  11.   H12 Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije 661,42 661,42   817,94 817,94   1.479,36 1.479,36   
  12.   H14 Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 2.500,00 2.500,00         2.500,00 2.500,00   
  13.   H15 Društvo Žarek upanja, pomoč pri odvisnostih  838,12 838,12         838,12 838,12   
  14.   H16 Slovensko društvo HOSPIC                   
  15.   H17 Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma 1.800,00   1.800,00       1.800,00   1.800,00 
  16.   H18 Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI 1.089,46 1.089,46         1.089,46 1.089,46   
  17.   H19 Društvo zaupni telefon Samarijan 866,47 866,47         866,47 866,47   
  18.   H20 Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi 

motnjami - TREPETLIKA                   
  19.   H21 Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije       3.239,78 3.239,78   3.239,78 3.239,78   
  20.   H22 Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt 1.745,00 1.745,00         1.745,00 1.745,00   
  21.   H23 ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje 20.000,00 20.000,00         20.000,00 20.000,00   
  22.   H25 Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa 

"VEZI" 3.573,98 3.573,98         3.573,98 3.573,98   
  23.   H26 "UP" Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije                   
  24.   H27 Gorska reševalna zveza Slovenije                   
  25.   H28 Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije  1.100,00 1.100,00         1.100,00 1.100,00   
  26.   H29 Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 700 700   2.039,00 2.039,00   2.739,00 2.739,00   
  27.   H30 Društvo obolelih zaradi azbesta                   
  28.   H32 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 1.792,96 1.792,96         1.792,96 1.792,96   
  29.   H33 Društvo varnega zavetja Ljutomer                   
  30.   H34 HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje 639 639         639 639   
  31.   H35 Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenija UTRIP                   
  32.   H36 Društvo za nenasilno komunikacijo 4.500,00 4.500,00         4.500,00 4.500,00   
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  33.   H37 Društvo "Projekt Človek" 4.500,00 4.500,00         4.500,00 4.500,00   
  34.   H38 Rdeči križ Slovenije       40.053,54 40.053,54   40.053,54 40.053,54   
  35.   H39 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 1.400,00 1.400,00         1.400,00 1.400,00   
  36.   H40 Gerontološko društvo Slovenije 323,9 323,9         323,9 323,9   
  37.   H42 Zveza društev upokojencev Slovenije       4.000,00 4.000,00   4.000,00 4.000,00   
  38.   H43 Društvo hemofilikov Slovenije                   
  39.   H44 Slovenska Karitas       43.478,04 43.478,04   43.478,04 43.478,04   
  40.   H45 Društvo Regionalna Varna hiša Celje 1.989,90 1.989,90         1.989,90 1.989,90   
  41.   H47 Zveza društev diabetikov Slovenije 2.000,00 2.000,00   5.422,76 4.722,76 700,00 7.422,76 6.722,76 700,00 
  42.   H49 Slovensko društvo za celiakijo 1.318,00 1.318,00         1.318,00 1.318,00   
  43.   H51 Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk                   
  44.   H52 Društvo življenje brez nasilja 500 500         500 500   
  45.   H53 Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva 4.800,00 4.800,00         4.800,00 4.800,00   
  46.   H54 Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju 2.738,86 2.738,86         2.738,86 2.738,86   
  47.   H55 Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 855,11 855,11         855,11 855,11   
  48.   H57 Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije                   
  49.   H58 Slovensko društvo TRANSPLANT 800 800         800 800   
  50.   H59 Društvo psoriatikov Slovenije 570 570         570 570   
  51.   H60 Ozara, Nacionalno združenje za kakovost življenja 17.000,00 17.000,00         17.000,00 17.000,00   
  52.   H61 Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica 568 568         568 568   
  53.   H62 Mozaik - Društvo za socialno vključenost 2.460,00 2.460,00         2.460,00 2.460,00   
  54.   H66 Novi paradoks,  Slovensko društvo za kakovost življenja SN 3.837,60 3.837,60         3.837,60 3.837,60   
  55.   H67 Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 1.621,72 1.621,72         1.621,72 1.621,72   
  56.   H68 Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra                   
  57.   H70 Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša 

Gorenjske                   
  58.   H71 Društvo Ženska svetovalnica 900 900         900 900   
  59.   H73 Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti Zdrava pot                   
  60.   H74 Združenje proti spolnemu zlorabljanju                   
  61.   H75 Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi - 

Rdeči noski                   
  62.   H76 MENA Maribor,  Humanitarna organizacija za pomoč  ženskam 

prizadetim z inkontinenco in menopavzo                   
  63.   H82 Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj                   
  64.   H93 Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi 265,21 265,21         265,21 265,21   
  65.   H96 Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo                   
  66.   H97 Društvo za cistično fibrozo Slovenije                   
  67.   H102 Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek 10.000,00 10.000,00         10.000,00 10.000,00   
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  68.   H103 Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica                   
  69.   H107 Združenje BODI ZDRAV 349,99 349,99         349,99 349,99   
  70.   H109 Društvo Tvoj telefon                   
  71.   H114 Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo in svojcev                   
  72.   H117 Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper                   
  73.   H118 Društvo za fibromialgijo                   
  74.   H121 Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja MUZA 679,91 679,91         679,91 679,91   
  75.   H122 Humanitarno društvo ADRA Slovenije                   
  76.   H127 Inkont - Humanitarna organizacija Maribor                   
  77.   H128 Romsko društvo Romani Union Murska Sobota                   
  78.   H131 Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo 700 700         700 700   
  79.   H134 Društvo Dih  - enakopravni pod mavrico 269,99 269,99         269,99 269,99   
      109.227,98 107.427,98 1.800,00 99.051,06 98.351,06 700,00 208.279,04 205.779,04 2.500,00 
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 REZERVNA SREDSTVA PORABA 

prenosa iz 
2015 v 2016 

SKUPAJ (Programi + delovanje + naložbe) 2016 

Zap.        Razlika = 
prenos iz 

2016 v 2017 št.  Šif.   
Odobreno Poročano Sklep Poročano 

  1.   H01 Društvo za fenilketonurijo Slovenije     956,56 12.755,25 11.197,05 1.558,20 
  2.   H03 REPS       3.706,02 3.706,02   
  3.   H04 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije       22.919,83 22.919,83   
  4.   H05 Društvo na srcu operiranih Slovenije     2.454,83 8.850,53 8.819,70 30,83 
  5.   H06 Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo        93.974,43 93.974,43   
  6.   H07 Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja       47.092,95 47.092,95   
  7.   H08 Evangeličanska humanitarna org.,  EHO-Podpornica       109.909,75 109.909,75   
  8.   H09 Zveza prijateljev mladine Slovenije       59.200,13 59.200,13   
  9.   H10 Zveza slovenskih društev za boj proti raku       28.963,23 28.963,23   
  10.   H11 Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije       25.285,18 25.285,18   
  11.   H12 Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije       33.372,31 33.372,31   
  12.   H14 Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 1.493,28 1.493,28   51.024,61 51.024,61   
  13.   H15 Društvo Žarek upanja, pomoč pri odvisnostih        26.509,42 26.509,42   
  14.   H16 Slovensko društvo HOSPIC       131.942,49 131.942,49   
  15.   H17 Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma 3.784,32 3.784,32 3.491,43 21.133,05 19.333,05 1.800,00 
  16.   H18 Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI       34.850,39 34.850,39   
  17.   H19 Društvo zaupni telefon Samarijan       32.248,09 32.248,09   
  18.   H20 Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami - 

TREPETLIKA       23.973,04 23.973,04   
  19.   H21 Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije       108.062,52 108.062,52   
  20.   H22 Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt     130,56 18.404,35 18.404,35   
  21.   H23 ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje       598.699,24 598.699,24   
  22.   H25 Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "VEZI"       57.548,45 57.548,45   
  23.   H26 "UP" Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije       21.601,14 21.601,14   
  24.   H27 Gorska reševalna zveza Slovenije       256.789,25 256.789,25   
  25.   H28 Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije        59.810,94 59.810,94   
  26.   H29 Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije       62.385,18 62.385,18   
  27.   H30 Društvo obolelih zaradi azbesta       5.576,96 5.576,96   
  28.   H32 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto       19.480,66 19.480,66   
  29.   H33 Društvo varnega zavetja Ljutomer 3.917,87 3.917,87   8.620,24 8.620,24   
  30.   H34 HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje       16.636,53 16.636,53   
  31.   H35 Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenija UTRIP       13.155,26 13.155,26   
  32.   H36 Društvo za nenasilno komunikacijo       68.946,22 68.946,22   
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  33.   H37 Društvo "Projekt Človek" 10.000,00 10.000,00   74.050,79 74.050,79   
  34.   H38 Rdeči križ Slovenije       1.169.563,58 1.169.563,58   
  35.   H39 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije       24.548,38 24.548,38   
  36.   H40 Gerontološko društvo Slovenije       12.989,33 12.989,33   
  37.   H42 Zveza društev upokojencev Slovenije 15.000,00 15.000,00   149.680,19 149.680,19   
  38.   H43 Društvo hemofilikov Slovenije       51.680,32 51.680,32   
  39.   H44 Slovenska Karitas       1.329.546,67 1.329.546,67   
  40.   H45 Društvo Regionalna Varna hiša Celje       28.910,77 28.910,77   
  41.   H47 Zveza društev diabetikov Slovenije       240.509,10 239.809,10 700,00 
  42.   H49 Slovensko društvo za celiakijo       43.740,28 43.740,28   
  43.   H51 Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk       18.559,77 18.559,77   
  44.   H52 Društvo življenje brez nasilja       19.526,67 19.526,67   
  45.   H53 Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva       115.635,66 115.635,66   
  46.   H54 Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju 3.691,40 3.691,40   66.133,92 66.133,92   
  47.   H55 Društvo onkoloških bolnikov Slovenije       40.536,69 40.536,69   
  48.   H57 Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije       34.572,33 34.572,33   
  49.   H58 Slovensko društvo TRANSPLANT       18.921,35 18.921,35   
  50.   H59 Društvo psoriatikov Slovenije       43.236,14 43.236,14   
  51.   H60 Ozara, Nacionalno združenje za kakovost življenja 7.000,00 7.000,00   481.744,25 481.744,25   
  52.   H61 Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica       20.638,85 20.638,85   
  53.   H62 Mozaik - Društvo za socialno vključenost       8.423,40 8.423,40   
  54.   H66 Novi paradoks,  Slovensko društvo za kakovost življenja SN 13.742,42 13.742,42 3.577,34 80.859,15 80.859,15   
  55.   H67 Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice       14.527,88 14.527,88   
  56.   H68 Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra       10.245,78 10.245,78   
  57.   H70 Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske       13.771,64 13.771,64   
  58.   H71 Društvo Ženska svetovalnica       8.970,01 8.970,01   
  59.   H73 Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti Zdrava pot       9.502,20 9.502,20   
  60.   H74 Združenje proti spolnemu zlorabljanju       7.405,16 7.405,16   
  61.   H75 Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi - Rdeči noski       9.349,20 9.349,20   
  62.   H76 MENA Maribor,  Humanitarna organizacija za pomoč  ženskam prizadetim z 

inkontinenco in menopavzo       11.745,19 11.745,19   
  63.   H82 Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj       10.508,94 10.508,94   
  64.   H93 Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi       11.321,54 11.321,54   
  65.   H96 Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo       4.953,78 4.953,78   
  66.   H97 Društvo za cistično fibrozo Slovenije       10.426,81 10.426,81   
  67.   H102 Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek       21.802,63 21.802,63   
  68.   H103 Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica       5.103,57 5.103,57   
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  69.   H107 Združenje BODI ZDRAV       5.956,53 5.956,53   
  70.   H109 Društvo Tvoj telefon       5.796,33 5.796,33   
  71.   H114 Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo in svojcev       4.422,07 4.422,07   
  72.   H117 Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper       6.098,78 6.098,78   
  73.   H118 Društvo za fibromialgijo       2.947,70 2.947,70   
  74.   H121 Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja MUZA       679,91 679,91   
  75.   H122 Humanitarno društvo ADRA Slovenije       6.538,71 6.538,71   
  76.   H127 Inkont - Humanitarna organizacija Maribor       2.011,97 2.011,97   
  77.   H128 Romsko društvo Romani Union Murska Sobota       2.303,22 2.303,22   
  78.   H131 Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo       6.766,94 6.766,94   
  79.   H134 Društvo Dih  - enakopravni pod mavrico       1.792,78 1.792,78   
      58.629,29 58.629,29 10.610,72 6.352.384,50 6.348.295,47 4.089,03 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016 

 
RAČUNOVODSKE USMERITVE 
 
Pri vodenju poslovnih knjig in sestavljanju računovodskih izkazov je 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 115/02,21/03,134/03,126/04,120/07,124/08,58/10, 
  104/10,104/11). 
 
Podzakonski predpisi, ki jih upoštevajo določeni uporabniki pri izkazovanju in merjenju računovodskih 
postavk, pa so: 
 
1. pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni 
list 134/03,34/04,13/05,114/06,138/06,120/07,112/09,58/10,97/12) 
2. pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list 112/09,58/10 in 104/10,104/11,97/12) 
3. pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list 45/05,114/06,138/06,120/07,48/09,112/09, 58/10) 
 
Pri obravnavanju računovodskih postavk določeni uporabniki 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 2016 določeni uporabniki v skladu z 51. členom zakona o 
računovodstvu predložijo do 29. februarja 2017 prek spletnega portala AJPES pristojni enoti AJPES.  
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BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2016 (v EUR brez centov) 

 
 

 ČLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV 
Oznaka 
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 10.259.274 9.928.107 

 00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 3.274 3.274 

 01 
POPRAVEK VREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

003 2.238 1.941 

 02 NEPREMIČNINE 004 623.368 623.368 

 03 
POPRAVEK VREDNOSTI 
NEPREMIČNIN 

005 104.883 96.799 

 04 
OPREMA IN DRUGA 
OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

006 173.392 172.456 

 05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME 
IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 141.559 131.531 

 06 
DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE 

008 9.707.920 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 5.219.563 6.418.081 
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 10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI 
IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 0 0 

 11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 
DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 1.452.535 173.923 

 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 1.400.722 4.554.966 

 16 
KRATKOROČNE TERJATVE IZ 
FINANCIRANJA 

019 0 0 

 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 2.366.306 1.689.192 

 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 

 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 15.478.837 16.346.188 

 99 
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 

033 0 0 
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D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 
039 + 040 + 041 + 042 + 043) 

034 1.015.338 1.472.736 

 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 9.005 11.286 

 23 
DRUGE KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 

038 6.333 1.450 

 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 1.000.000 1.460.000 

  

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 
(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 
049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 
+ 055 + 056 + 057 + 058 - 059) 

044 14.463.499 14.873.452 

 90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

 92 
DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

047 0 0 

 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 495.748 466.502 

 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 
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 9411 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
FINANČNE NALOŽBE  

051 9.707.920 9.359.280 

 9412 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI  

052 0 0 

 9413 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI  

053 0 0 

 96 
DOLGOROČNE FINANČNE 
OBVEZNOSTI 

054 0 0 

 97 
DRUGE DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 

055 0 0 

 980 

OBVEZNOSTI ZA 
NEOPREDMETENA 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 4.205.220 4.993.059 

 986 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

059 0 0 

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(060 = 034 + 044) 

060 15.478.837 16.346.188 

 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 – 
predhodno 
leto 
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POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2016 

 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
Dolgoročna sredstva zajemajo neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva. Opredmetena osnovna sredstva so zgradbe oz. poslovni prostor in oprema, ki predstavljajo 
vsa sredstva, ki so potrebna za opravljanje 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 amortizacije se v poslovnem letu 2016 niso spremenila v primerjavi s predhodnim 
poslovnim letom. FIHO uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. 
 
Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v delnice v državi, in sicer v delnice Loterije 
Slovenije. Delnice ne kotirajo na borznem trgu, zato delnice vrednotimo samo na podlagi pridobljenih 
knjigovodskih podatkov s strani Loterije Slovenije. Fundacija ima 40-odstotni lastninski delež v delnicah 
Loterije Slovenije. 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA 
 
Dobroimetje pri bankah izkazuje vrednost denarnih sredstev na bankah na dan 31. december 2016. 
 
Kratkoročne finančne naložbe izkazujejo vrednost vezanih denarnih sredstev ali depozitov pri bankah 
na dan 31. december 2016. 
 
Druge kratkoročne terjatve izkazujejo terjatve do Loterije Slovenije, Športne loterije in terjatve do 
koncesijskih dajatev, ki se kot prihodek nanašajo na poslovno leto 2016, nakazilo se izvrši v začetku 
leta 2017, 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 do dobaviteljev v državi so izkazane obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 
december 2016, ki zapadejo v plačilo v letu 2017. 
 
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 2016. 
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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 uporabo sredstev FIHO, ki so namenjene 
za razdelitev invalidskim in humanitarnim organizacijam. 
 
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah izkazuje vrednost 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 osnovnih sredstev iz preteklih let. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki izkazuje vse neporabljene presežke prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let. 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (v EUR 
brez centov) 

 
 ČLENITEV 
PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK – 
tekoče leto 

ZNESEK – 
predhodno 
leto 

 1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD 
POSLOVANJA 
(860 = 861 + 862 - 863 + 864) 

860 15.728.607 18.336.034 

 760 
PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 

861 15.728.607 18.336.034 

  

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 1.862.918 1.341.970 

 763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1.471.312 870.000 

  
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 19.062.837 20.548004 

  
E) STROŠKI BLAGA, 
MATERIALA IN STORITEV 
(871 = 872 + 873 + 874) 

871 252.090 219.857 

 del 466 
NABAVNA VREDNOST 
PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 

872 0 0 

 460 STROŠKI MATERIALA 873 14.963 14.694 
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 461 STROŠKI STORITEV 874 237.127 205.163 

  
F) STROŠKI DELA 
(875 = 876 + 877 + 878) 

875 224.561 226.485 

 del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 170.752 170.047 

 del 464 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO 
VARNOST DELODAJALCEV 

877 27.523 27.377 

 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 26.286 29.061 

 462 G) AMORTIZACIJA 879 22.904 21.359 

 463 H) REZERVACIJE 880 1.186.609 1.652.228 

 465 J) DRUGI STROŠKI 881 0 0 

 467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 60 

 468 L) DRUGI ODHODKI 883 18.148.682 19.016.032 

  
M) PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 
(884 = 885 + 886) 

884 0 0 

 del 469 
ODHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 

885 0 0 

 del 469 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

886 0 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(887 = 871 + 875 + 879 + 880 
+ 881 + 882 + 883 + 884) 

887 19.834.846 21.136.021 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(888 = 870 - 887) 

888 0 0 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(889 = 887 - 870) 

889 772.009 588.017 

 del 80 
Davek od dohodka pravnih 
oseb 

890 15.830 11.524 

 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 

892 787.839 599.541 
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(892 = (889+890) oz. (890-
888)) 

  

Presežek prihodkov iz 
prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

893 787.839 599.541 

  

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

894 5 5 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

 1 2 3 4 5 

 ČLENITEV 
PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK – 
tekoče leto 

ZNESEK – 
predhodno 
leto 
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2016 DO 31. 
12. 2016 

 
V izkazu prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki 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 prihodki, 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 Slovenije in obresti od vezanih denarnih sredstev 
– depozitov in sredstev na transakcijskem računu. 
 
Drugi prihodki so iz odprave kratkoročnih rezervacij in iz naslova vračila neporabljenih sredstev iz 
preteklih let s strani invalidske organizacije. 
 
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 poslovni izid obračunskega obdobja. 
 
Odhodki se v skladu z enotnim kontnim načrtom izkazujejo v skupini kontov 46, ne v razredu 7, kot je 
predvideno s kontnim okvirom za gospodarske družbe. Odhodki določenih uporabnikov enotnega 
kontnega načrta se razvrščajo v podskupine: stroški materiala, stroški storitev, 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 energije, 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 poslovni 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, najemnine 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 nagrade za nadzornike, storitve za nadgradnjo 
informacijskega sistema in druge storitve. 
 
STROŠKI DELA 
 
Stroški dela sestavljajo plače, ki pripadajo zaposlenim v bruto znesku, regres za letni dopust v bruto 
znesku, nadomestila za prevoz na delo in z dela ter prehrana med delom, jubilejne nagrade, prispevki 
delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje. 
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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 letnega odpisa osnovnih sredstev. Pri obračunu 
amortizacije so upoštevane stopnje amortizacije, ki so zakonsko predpisane za določene uporabnike. 
 
REZERVACIJE 
 
Rezervacije so oblikovane za leto 2016 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 organizacije. 
Oblikovane so tudi rezervacije za pričakovano zmanjšanje koncesijskih dajatev v letu 2017, še kot 
poračun za leto 2016. 
 
 
DRUGI ODHODKI 
 
Drugi odhodki v večjem delu izkazujejo odhodke za dotacije invalidskim in humanitarnih organizacijam, 
izkazujejo pa tudi stroške za povračilo parkiranja, strošek za stavbno zemljišče  in druge stroške. 
 
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 
 
FIHO uporablja vsa sredstva v skladu z njeno ustanovitvijo, obračun davka od dohodka pravnih oseb pa 
pripravlja na osnovi zakonskih določil Zakona od dohodkov pravnih oseb. 
 
REZULTAT POSLOVANJA 
 
Celotni prihodki Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS zanašajo 
19.062.837 €, celotni odhodki pa 19.850.676 €. Rezultat poslovanja v poslovnem letu 2016 je 
ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 787.839 €.  
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (v EUR) 

 Realizacija 2015 Plan 2016 Realizacija 2016 

 
 
Indeks 
2016/2015 

Indeks 
realizacija/plan 
2016 

Plan 2017 

SKUPAJ PRIHODKI (1-6)     20.548.004,00   18.900.000,00 19.062.837 92,77 100,86 18.000.000 

1. PRIHODKI OD DOTACIJ, KONCESIJ     18.336.034,00   16.200.000,00 15.728.607 85,78 97,09  

Prihodki od Loterije Slovenije     16.523.267,00   14.500.000,00 13.871.003 83,95 95,66 13.800.000 

Prihodki od Športne Loterije        965.406,00          850.000,00      992.683 102,83 116,79       850.000 

Prihodki od posebnih iger na srečo        847.361,00          850.000,00      864.921 102,07 101,76       850.000 

2. PRIHODKI OD DIVIDEND LOTERIJE SLOVENIJE      1.337.040,00   1.330.000,00    1.862.348 139,29 140,03    1.500.000 

3. PRIHODKI OD OBRESTI          4.930,00          20.000,00                570 11,56 2,85            4.000 

4. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ PRETEKLIH LET   1.350.000,00           996.000 

5. PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ        870.000,00        1.460.000 167,82   

6. DRUGI PRIHODKI              11.312    

SKUPAJ ODHODKI (1-9)     21.147.545,00   18.900.000,00 19.850.676,00 93,87 105,03 18.000.000 

 
  



 

 

 

70 

 

 Realizacija 2015 Plan 2016 Realizacija 2016 

Indeks 
2016/2015 

Indeks 
realizacija/plan 

2016 Plan 2017 

1. STROŠKI MATERIALA, ENERGIJE, STROKOVNE         14.694,00   17.800,00 14.963,00 101,83 84,06 16.500 

LITERATURE        

Pisarniški material          3.097,00           3.000,00 2.541,00 82,05 84,70 2.800 

Stroški električne in toplotne energije          6.440,00           7.300,00 7.471,00 116,01 102,34 7.700 

Strokovna literatura, časopisi          1.144,00           1.700,00 1.411,00 123,34 83,00 1.500 

Drugi stroški materiala in vzdrževanje OS          2.916,00           4.900,00 2.570,00 88,13 52,45 2.600 

Drobni inventar            177,00               200,00     233,00 131,64 116,50    800 

Stroški goriva            920,00               700,00     737,00 80,11 105,29 1.100 

2. STROŠKI STORITEV        205.163,00   250.800,00 237.127,00 115,58 94,55 250.500 

Storitve PTT, mobitel, siol, T-2          4.202,00           4.500,00 3.789,00 90,17 84,20 4.500 

Storitve investicijskega vzdrževanja         27.502,00           34.000,00 29.413,00 106,95 86,51 31.500 

Upravljalske storitve          5.168,00             6.00,00 5.067,00 98,05 84,45 6.200 

Bančne storitve          3.130,00             3.200,00 2.639,00 84,31 82,47 2.800 

Kuriske in poštne storitve (Iskrainvest, Tine)          3.608,00             3.800,00 3.455,00 95,76 90,92 4.000 

Intelektualne storitve (računovodske, pravne, itd.), tiskovni 
predstavnik         29.551,00            31.000,00 39.499,00 

133,66 127,42 
41.000 

Reprezentanca          2.460,00               2.000,00 3.044,00 123,74 152,20 3.200 

Komunalne storitve            229,00                   300,00 255,00 111,35 85,00 300 

Razne druge storitve            979,00               2.200,00 1.830,00 186,93 83,18 2.000 

Dnevnice, kilometrine zaposleni            320,00                  300,00 274,00 85,63 91,33 500 

Potni stroški (dnevnice, kilometrina), javni prevoz – organi, 
spremljevalci         13.805,00            15.000,00 12.660,00 

91,71 84,40 
14.000 

Tiskarske storitve          3.673,00              6.000,00 2.037,00 55,46 33,95 3.000 

Storitve sejnin         69.710,00             68.000,00 63.673,00 91,34 93,64 65.000 

Nagrade (nadzorniki)         15.433,00             28.000,00 22.645,00 146,73 80,88 26.200 
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Storitve po podjemnih pogodbah          1.986,00               8.000,00 2.125,00 107,00 26,56 3.000 

Storitve po avtorskih pogodbah                 -                1.000,00 7.684,00  768,40 2.000 

Storitve izobraževanja – zaposleni          1.419,00                     2.000,00 0  0,00 1.000 

Storitve medijev (agencija Odmev, Doseg plus, Ius, Abla itd.)          4.911,00             6.000,00 4.392,00 89,43 73,20 5.000 

Zavarovalne premije          1.132,00   2.200,00 2.009,00 177,47 91,32 2.800 

Najemnine parking, druge najemnine          2.567,00   2.800,00 2.489,00 96,96 88,89 2.600 

Storitve izobraževanja uporabnikov          2.178,00   3.000,00     817,00 37,51 27,23 1.400 

Storitve za nadgradnjo informacijskega sistema         10.532,00   21.000,00 27.309,00 259,30 130,04 28.000 

Storitve varovanja            154,00          500,00         22,00 14,29 4,40 500 

Zdravstvene storitve            514,00        

3. STROŠKI DELA        226.485,00   249.000,00 224.561,00 99,15 90,19 226.000 

Plače zaposlenih        170.047,00   188.000,00 170.752,00 100,41 90,83 171.500 

Regres za letni dopust          3.954,00         4.000,00 3.954,00 100,00 98,85 4.100 

Prehrana med delom          6.499,00         6.500,00 6.691,00 102,95 102,94 6.800 

Prevoz na delo in z dela          8.351,00        12.200,00 6.950,00 83,22 56,97 7.000 

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje          8.707,00          8.500,00 8.691,00 99,82 102,25 8.800 

Prispevki od plač         27.377,00         29.800,00 27.523,00 100,53 92,36 27.800 

Jubilejne nagrade          1.550,00                     -0                         -    

4. DRUGI STROŠKI         13.784,00          25.600,00 18.122,00 131,47 70,79 24.000 

Cestnine, parking            269,00             1.000,00 299,00 111,15 29,90 1.500 

Drugi stroški          1.243,00             1.600,00 1.273,00 102,41 79,56 2.000 

Davek od dohodka pravnih oseb         11.524,00            20.000,00 15.830,00 137,37 79,15 18.000 

Drugi stroški – tožbe            348,00               3.000,00 720,00 206,90 24,00 2.500 

Drugi stroški – obdaritev otrok zaposlenih            400,00        

5. FINANČNI ODHODKI             60,00        

Obresti leasing             60,00        

ODHODKI DELOVANJA FIHO (1–5)        460.186,00           543.200,00 494.773,00 107,52 91,08 517.000 
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6. AMORTIZACIJA         21.359,00              23.800,00 22.904,00 107,23 96,24 23.000 

ODHODKI DELOVANJA FIHO (1–6)        481.545,00            567.000,00 517.677,00 107,50 91,30 540.000 

7. ODHODKI ZA DOTACIJE INVALIDSKIM ORGANIZACIJAM     12.358.893,00        11.797.285,00 11.794.006,00 95,43 99,97 11.235.510 

Invalidske organizacije – programi in delovanje     10.731.966 ,00  11.797.285,00 11.086.321,00 103,30 93,97 11.235.510 

Invalidske organizacije – investicije       690.586,00          707.685,00 102,48    

Invalidske organizacije – dofinanciranje programov in 
delovanja        703.715,00        

Invalidske organizacije – dofinanciranje investicije        232.626,00        

8. ODHODKI ZA DOTACIJE HUMANITARNIM IN       6.654.879,00   6.352.384,00 6.352.384,00 95,45 100,00 6.049.890 

SAMOPOMOČ. ORGANIZACIJAM        

Humanitarna in samopomoč. org. – programi in delovanje      5.965.596,00   6.352.384,00 6.144.055,00 102,99 96,72 6.049.890 

Humanitarna in samopomoč. org. – investicije        185.125,00           208.329,00 112,53    

Humanitarna in samopomoč. org. – dofinanciranje 
programov in delovanja       501.819,00        

Humanitarna in samopomoč. org. – dofinanciranje investicije           2.339,00      

SKUPAJ NAKAZANIH DOTACIJ (7–8)     19.013.772,00   18.149.669,00 18.146.390,00 95,44 99,98 17.285.400 

9. REZERVACIJE      1.652.228,00         183.331,00 1.186.609,00 71,82 647,25 174.600 

Rezervacije – rezervna sredstva invalidske organizacije        125.007,00        119.165,00 122.444,00 97,95 102,75 113.490 

Rezervacije – rezervna sredstva humanitarne organizacije         67.221,00            64.166,00    64.165,00 95,45 100,00 61.110 

Rezervacije – druge      1.460.000,00       1.000.000,00 68,49     

REKAPITULACIJA:          

PRIHODKI OBRAČUNSKEGA OBDOBJA      20.548.004,00     19.062.837,00 92,77    

ODHODKI OBRAČUNSKEGA OBDOBJA      21.147.545,00     19.850.676,00 93,87    

REZULTAT POSLOVANJA -        599.541,00     -787.839,00 131,41    

 

PLAN in REALIZACIJA PRIHODKOV FIHO 2016 – PRIKAZ mesečnega priliva koncesionarjev in dividende Loterije Slovenije d.d. za 2016 (v EUR) 
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MESEC 

Plan L.S. 2016 Realizacija 
L.S. 2016 

Plan Š.L. 2016 Realizacija 
Š.L. 2016 

Plan 
POSEBNE 
IGRE NA 
SREČO 2016 

Realizacija 
POSEBNIH 
IGER NA 
SREČO 2016 

Realizacija 
koncesionarjev 
brez dividend 
(A) 

Plan 
DIVIDENDE L.S. 
2016 

Realizacija 
DIVIDENDE 
L.S. 2016 

Prilivi vseh 
koncesionarjev 
in dividende 
L.S. 2016 
(B) 

 2016 
SKUPAJ 14.500.000,00   850.000,00   850.000,00     1.330.000,00     

Januar 1.208.333,34  1.518.072,39 70.833,34 98.464,75  70.833,34 78.070,87 1.694.608,01     1.694.608,01 

Februar 1.208.333,34     443.984,80  70.833,34 63.621,46 70.833,34  63.451,07 571.057,33     571.057,33 

Marec 1.208.333.34   347.138,92  70.833,34 95.035,26  70.833,34  71.930,22 514.104,40     514.104,40 

April 1.208.333.34 2.098.900,93  70.833,34 75.467,47  70.833,34  72.328,68 1.246.697,08     1.246.697,08 

Maj 1.208.333.34 1.408.459,57 70.833,34 70.585,66  70.833,34  66.840,32 1.545.885,55     1.545.885,55 

Junij 1.208.333,34 1.729.479,73  70.833,34 88.010,17  70.833,34  65.530,77 1.883.020,67     1.883.020,67 

Julij 1.208.333.34    906.359,18  70.833,34  80.480,05 70.833,34  67.416,99 1.054.256,22 1.330.000,00   1.054.256,22 

Avgust 1.208.333,34   468.219,88  70.833,34  85.266,07  70.833,34  83.036,48 636.522,43   1.862.348,00  2.498.870,43 

September 1.208.333,34 1.312.846,95  70.833,34  80.513,96  70.833,34  66.754,15 1.460.115,06     1.460.115,06 

Oktober 1.208,333,34 1.412.380,20  70.833,34 84.032,64  70.833,34  77.871,60 1.574.284,44     1.574.284,44 

November 1.208.333,34 1.020.385,92 70.833,34  91.279,91  70.833,34  70.427,75 1.182.093,58     1.182.093,58 

December 1.208.333,34 2.204.774,53  70.833,34  79.925,60  70.833,34 81.262,10 2.365.962,23     2.365.962,23 

                      

Realizacija 
2016 SKUPAJ   13.871.003,00    992.683,00   864.921,00 15.728.607,00    1.862.348,00  17.590.955,00  
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PRIKAZ mesečnega odliva za IO in HO 2016 (v EUR) 
 

MESEC 

Realizacija za invalidske 
organizacije 2016 

Realizacija humanitarnim 
organizacijam 2016 

Realizacija za inv. in 
hum. org. skupaj 2016 
po mesecih 
 

Indeks mesečnih 
prilivov koncesionarjev 
brez dividend in odlivi 
za IO in HO  
(A str. 77/B str. 76) 

Indeks mesečnimi 
prilivi 
koncesionarjev z 
dividendami in 
odlivi za IO in HO 
(B str. 77/C str. 76) 

           

Januar 920.754,76 511.704,98 1.432.459,74 118,25 118,25 

Februar 920.754,76 512.305,26 1.433.060,02 39,85 39,85 

Marec 1.635.148,05 720.333,66 2.355.481,71 21,83 21,83 

April 923.324,34 512.004,62 1.435.328,96 86,87 86,87 

Maj 923.324,34 512.004,62 1.435.328,96 107,70 107,70 

Junij 927.538,69 512.004,62 1.439.543,31 130,86 130,86 

Julij 927.538,69 512.004,62 1.439.543,31 73,24 73,24 

Avgust 927.538,69 512.004,62 1.439.543,31 44,21 173,59 

September 927.538,69 512.004,62 1.439.543,31 101,43 101,43 

Oktober 927.538,69 512.004,62 1.439.543,31 109,36 109,36 

November 927.538,69 512.004,62 1.439.543,31 82,12 82,12 

December 923.860,06 473.275,93 1.397.135,99 169,34 169,34 

         

Realizacija 2016 SKUPAJ 11.812.398,45 6.313.656,79 18.126.055,24     
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POVZETEK REALIZIRANIH PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2016 IN PLAN ZA LETO 2017 
 
 Realizacija 2016 Finančni načrt 2017 

      

SKUPAJ PRIHODKI (1–6) 19.062.837,00 18.000.000,00 

    

1. PRIHODKI OD DOTACIJ, KONCESIJ 15.728.607,00  

Prihodki od Loterije Slovenije 13.871.003,00 13.800.000,00 

Prihodki od Športne Loterije       992.683,00       850.000,00 

Prihodki od posebnih iger na srečo       864.921,00       850.000,00 

    

2. PRIHODKI OD DIVIDEND LOTERIJE SLO. 1.862.348,00 1.500.000,00 

3. PRIHODKI OD OBRESTI             570,00        4.000,00 

4. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ PRETEKLIH LET                 0,00            996.000,00 

5. PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ  1.460.000,00  

6. DRUGI PRIHODKI        11.312,00  

    

SKUPAJ ODHODKI (1–10) 19.850.676,00 18.000.000,00 

    

1. STROŠKI MATERIALA, ENERGIJE, STROKOVNE LITERATURE, DI           14.963,00 16.500,00 

2. STROŠKI STORITEV         237.127,00 250.500,00 

3. STROŠKI DELA         224.561,00 226.000,00 

4. DRUGI STROŠKI             2.292,00 6.000,00 

5. FINANČNI ODHODKI                       0,00 0 

ODHODKI DELOVANJA FIHO (1–5)        478.943,00 499.000,00 

    

6. AMORTIZACIJA       22.904,00 23.000,00 

    

7. DAVEK OD PRIHODKA PRAVNIH OSEB       15.830,00 18.000,00 

    

8. ODHODKI ZA DOTACIJE INVALIDSKIM ORGANIZACIJAM 11.794.006,00 11.235.510,00 

    

9. ODHODKI ZA DOTACIJE HUMAN. IN SAMOPOMOČ. 
ORGANIZACIJAM 6.352.384,00 6.049.890,00 

    

SKUPAJ ODHODKI ZA DOTACIJE (8–9) 18.146.390,00  

10. REZERVACIJE 1.186.609 174.600,00 

Rezervacije – rezervna sredstva invalidske organizacije      122.444,00 113.490,00 

Rezervacije – rezervna sredstva humanitarne organizacije       64.165,00   61.110,00 

Druge rezervacije 2014 (napoved Loterije Slovenije o negativnem 
poračunu koncesijskih dajatev za leto 2015) 1.000.000,00  

 


