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POMEMBNEJŠI PODATKI
LETO
Število zaposlenih
Prilivi - višina prejetih konc.
dajatev

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5

5

5

5

5

5

16.117.318 € 18.336.034 € 15.728.607 € 12.670.958 € 16.194.722 € 16.230.913 €

minus stanje terjatev do konc.
dajatev na presečni dan preteklega leta

-1.305.692 € -1.081.079 €

plus stanje terjatev do koncesijskij dajatev na presečni dan
tekočega leta

1.082.039 €

1.771.730 €

plus odprava rezervacij zaradi
preveč dobljenih sredstev v preteklem letu

670.000 €

1.100.000 €

minus oblikovanje rezervacije
zaradi preveč dobljenih sredstev
v tekočem letu

-1.100.000 €

-645.000 €

SKUPAJ BILANČNI PRIHODKI

15.541.069 € 17.376.564 €

Gibanje koncesijskih prilivov na
prejšnje leto

91,70%

113,80%

85,80%

80,60%

127,80%

100,22%

Odtoki plačila organizacijam

17.768.462 € 19.016.032 € 18.148.682 € 17.286.957 € 17.319.785 € 16.812.123 €

Razpisana sredstva

16.005.000 € 17.751.000 € 18.333.000 € 17.460.000 € 17.493.000 € 16.941.050 €

Odtoki v primerjavi z razpisanimi
sredstvi

111,00%

107,10%

99,00%

99,00%

99,00%

99,24%

Prilivi iz koncesij in dividend

17.889.269 € 20.548.004 € 19.062.837 € 17.468.542 € 18.271.003 € 18.251.213 €

Gibanje prilivov brez dividend
Loterije Slovenije d.d

16.527.633 € 19.206.034 € 17.200.489 € 13.705.267 € 16.880.476 € 16.230.913 €

Dividende Loterije Slovenije d.d
Odhodki za delovanje
Odhodki za poslovanje
Delež odhodkov za delovanje v
odhodkih za poslovanje

1.361.636 €

1.341.970v

1.862.348 €

3.763.275 €

1.390.527 €

2.020.300 €

471.205 €

467.701 €

499.555 €

498.180 €

518.295 €

523.420 €

19.320.554 € 21.147.545 € 19.850.676 € 18.665.282 € 19.111.216 € 17.464.231 €
2,44%

2,21%

Davek od dohodka pravnih oseb

11.144 €

11.524 €

Presežek prihodkov nad odhodki

-1.431.285 €

-599.541 €

Stroški za delovanje v primerjavi
z vsemi prilivi

2,63%

2,28%
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2,52%
15.830 €

2,67%

2,71%

3,00%

35.750 €

0€

0€

-787.839 € -1.196.740 €

-840.213 €

1.948.923 €

2,62%

2,85%

2,84%

2,87%

1.

UVOD

1.1.

Pismo direktorja

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Fundacija) je v poslovno leto 2019 vstopila bolj previdno kot v preteklih štirih letih. Svet
Fundacije je namreč Finančni načrt za leto 2019 sprejel v višini 17.465.000 €, kar je bilo za 3 %
manj kot pa v letu 2018, ko je le ta znašal 18.000.000 €. Verjetno je bil že skrajni čas, da Fundacija
po letu 2013 prvič v izkazu prihodkov in odhodkov prikaže presežek prihodkov nad odhodki
obračunskega obdobja.
Ne glede na dejstvo, da je bil Finančni načrt za leto 2019 nižji, pa je Fundacija tudi v letu 2019
zadovoljivo izpolnjevala svoje poslanstvo in namen. V skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (OdFIHO – Uradni list RS,
št. 9/98 in 76/10) je trajno in splošno koristno financirala 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 Fundacija namenila tudi sredstva za delovanje ter naložbe obeh skupin organizacij.
V letu 2019 je bilo na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO objavljenega še v
letu 2018 za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij namenjeno 16.941.050,00 € in
sicer 11.011.682,50 € za invalidske organizacije in 5.929.367,50 € za humanitarne organizacije.
Prilivi Fundacije so bili tudi v letu 2019 pod želeno ravnjo, saj so znašali dobrih 18 mio €, kljub
temu je Fundacija prvič po letu 2013 generirala presežek prihodkov nad odhodki iz sicer v višini
1.948.923,00 €.
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev so bili v letu 2019 na nivoju prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev v letu 2018, kar pa je še vedno bistveno pod želeno ravnjo. Na vzroke za nižje
prihodke iz naslova koncesijskih dajatev Fundacija opozarja že nekaj let. V prvi vrsti lahko zapišemo, da sta najpomembnejša razloga dva in sicer najprej v letu 2013 uvedeni 10 % davek od
srečk, ter kot posledica globalizacije, igranje iger na srečo slovenskih rezidentov pri tujih prirediteljih le teh. Ocenjuje se, da bi lahko bili prihodki iz naslova koncesijskih dajatev ter lastninskih
upravičenj, t.j. dividend Loterije Slovenije d.d. v posameznem koledarskem letu večji tudi do 20
%. Fundacija tudi že nekaj časa opozarja, da ima sistemske in stalne vire financiranja, nimajo
pa ti viri financiranja dimenzije stabilnosti. Nedvomno je neodgovorno, da je tako pomembno
področje financiranja splošnokoristnih dejavnosti v Republiki Sloveniji odvisno zgolj in le od
iger na srečo. Na podlagi povedanega lahko ugotovimo, da bo v primeru nadaljevanja nižanja
koncesijskih dajatev resno ogroženo delovanje 25 invalidskih in 83 humanitarnih organizacij,
ki izvajajo življenjsko pomembne posebne socialne programe za prek 100.000 uporabnikov v
invalidskih organizacijah in socialne programe za več kot 250.000 uporabnikov v humanitarnih
organizacijah.
Ob vsem povedanem pa ne morem tudi mimo t.i. notranjih izzivov, s katerimi se srečuje Fundacija danes. Posodobitev načrta integritete, ki ga Komisija za preprečevanje korupcije RS zahteva
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že nekaj let, poteka z najvišjo prioriteto, tako da je pričakovati, da bo načrt posodobljen najkasneje do meseca maja 2020. Več težav ima Fundacija s posodobitvijo notranjih aktov, katere je
zahtevalo že Računsko sodišče RS v Revizijskem ter Porevizijskem poročilu, nenazadnje pa jih
zahteva tudi čas, v katerem živimo, predvsem pa končni uporabniki sredstev Fundacije.
V letu 2020 Fundacijo čaka torej še kar nekaj izzivov. Še naprej se bo morala boriti za nov stabilni
vir financiranja, saj bo lahko le na ta način tudi na srednji rok uresničevala svoje poslanstvo, t.j.
financiranje organizacij, ki izvajajo posebne socialne programe in storitve za reševanje socialnih
stisk in težav, oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov. Prav tako bo morala Fundacija
narediti bolj odločne korake k spremembi notranjih aktov, predvsem s ciljem, da bo pri delovanju ter delitvi sredstev upoštevala kot temeljne postulate Fundacije enakost, enakopravnost,
pravičnost, transparentnost ter integriteto. Na ta način ji ne bo potrebno čakati na spremembe
Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki jo bodo v to prisilile, izpolnila pa bo
tudi zahteve Računskega sodišča RS, Komisije za preprečevanje korupcije RS ter nenazadnje, a
ne najmanj pomembno, tudi zahteve neposrednih uporabnikov sredstev fundacije.
Za konec zapišimo še samo enkrat to, kar smo zapisali že v preteklem letu, da bo Fundacija
lahko še naprej uspešno uresničevala svoje poslanstvo zgolj in le, če se bodo vsi njeni deležniki
poslušali in slišali, če bodo znali narediti korak nazaj, da bodo potem lahko naredili dva naprej
in če ne bodo parcialni interesi posameznikov preglasili klica na pomoč 350.000-ih uporabnic in
uporabnikov sredstev Fundacije.

Vladimir Kukavica
direktor
Ljubljana, februar 2020
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1.2.

Poročilo o delu Nadzornega odbora FIHO v letu 2019

V skladu z 28. členom Pravil fundacije o financiranju invalidskih in humanitarnih organizacij v RS
(v nadaljevanju Pravil FIHO) je Svet FIHO imenoval tri člane Nadzornega odbora FIHO (v nadaljevanju Nadzorni odbor). Na predlog Vlade Republike Slovenije je bil imenovan Mitja Čander, na
predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije mag. Vladimir Pegan in na predlog
humanitarnih organizacij Vilko Kolbl. Predsednik Nadzornega odbora je mag. Vladimir Pegan,
namestnik predsednika je Vilko Kolbl. Pristojnosti Nadzornega odbora so opredeljene v 28. in
28. a členu Pravil FIHO. Nadzorni odbor nadzira uresničevanje sklepov Sveta FIHO in komisij ter
nadzira porabo sredstev, ki so namenjena za delo Fundacije. Nadzorni odbor deluje tudi kot pritožbeni organ v primeru pritožb na sklepe Sveta FIHO o razporeditvi sredstev za sofinanciranje
programov, delovanja ter naložb invalidskih in humanitarnih organizacij.
Naloge Nadzornega odbora določa 21. a in 21. b člen Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo
sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (v nadaljevanju
Pravilnik FIHO). Člena določata, da lahko humanitarne in invalidske organizacije po prejemu
sklepa o razporeditvi sredstev vložijo pritožbo. Nadzorni odbor lahko pritožbo zavrže, zavrne ali
odpravi sklep Sveta FIHO in Svetu FIHO naloži, da postopek dopolni in o vlogi ponovno odloči.
Nadzorni odbor je imel v letu 2019 šest rednih sej. Na sejah sta bila poleg članov Nadzornega
odbora prisotna tudi direktor FIHO in sekretarka. V drugi polovici leta 2019 pa se je sej Nadzornega odbora udeleževala tudi na novo zaposlena pravnica. Prisotnost pravnice na sejah Nadzornega odbora je bila potrebna, ker je pri obravnavi pritožb in drugih zadev podala pravna
mnenja. Kadar so se na sejah Nadzornega odbora obravnavale pritožbe humanitarnih in invalidskih organizacij, sta bila na seje vabljena tudi predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo
predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam ter predsednica Komisije za
ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam.
Nadzorni odbor je v letu 2019 obravnaval sedem pritožb invalidskih in štiri pritožbe humanitarnih organizacij na sklep o razporeditvi sredstev FIHO v letu 2019. Nadzorni odbor je odločal o
pritožbi dveh invalidskih organizacij na sklep Sveta FIHO o razporeditvi sredstev FIHO za letu
2019.
V letu 2019 je Nadzorni odbor obravnaval štiri pritožbe invalidskih organizacij na sklep Sveta
FIHO o razporeditvi sredstev iz 1 % rezervnega sklada ter ene humanitarne organizacije na Zapisnik o odpiranju vlog na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO za leto 2020.
V skladu z akti FIHO je Nadzorni odbor obravnaval zaključni račun – bilanco stanja in bilanco
uspeha Fundacije za leto 2018. Sprejel je tudi informacijo o delu inventurne komisije za popis
osnovnih in drugih sredstev v letu 2018.
Nadzorni odbor pri svojem delu zelo dobro sodeluje s strokovno službo Fundacije, ki mu nudi
vso potrebno podporo za njegovo delovanje.
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1.3.

Poročilo o delu Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v letu 2019

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam (v nadaljevanju invalidska komisija) je bila za mandat 2017 – 2023 imenovana na 4. seji
Sveta FIHO dne 10.10.2017, in sicer v sledeči sestavi: Mirjam Kanalec, Aleksandra Rijavec Škerl,
Polona Car, Zdenka Ornik, Milan Klajnšek, Ivo Jakovljevič in Vinko Bilić. Isti dan, 10.10.2017, je bila
sklicana tudi konstitutivna seja invalidske komisije, na kateri so člani v skladu s 26. členom Pravil
FIHO izmed sebe izvolili predsednico Mirjam Kanalec in namestnico predsednice Aleksandro Rijavec Škerl. Invalidska komisija je sestavljena iz strokovnjakov različnih področij, s formalnimi in
neformalnimi znanji, ter dolgoletnimi izkušnjami s področja invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva.
Člani invalidske komisije pri svojem delu upoštevajo veljavno zakonodajo in akte FIHO ter sledijo Izjavi o integriteti, ki so jo podpisali ob nastopu mandata. Posebno pozornost posvečajo izogibanju navzkrižja interesov pri obravnavanju in odločanju o zadevah. Med drugim so na 2. seji
dne 10.11.2017 sprejeli sklep, s katerim so se odločili, da se bodo pri obravnavi vlog invalidskih
organizacij (v nadaljevanju IO), katerih člani so, izločili in ne bodo prisotni pri odločanju. Sklep
so dosledno izvajali na vseh sejah.
Invalidska komisija se je v letu 2019 sestala na 29 rednih in 3 izrednih sejah, na katerih je odločala o 71 zadevah. V skladu z akti FIHO je seje sklicevala predsednica invalidske komisije, pri
čemer je bila omejena s sklicevanjem rednih sej, saj so bile redne seje terminsko potrjene na
Svetu FIHO. Zato je morala v dogovoru z direktorjem Fundacije kljub temu, da niso bili izpolnjeni pogoji, določeni v 6. členu Poslovnika o delu FIHO, sklicati 3 izredne seje. Vsi člani se zavedajo
pomembnosti dela invalidske komisije, zato je bila njihova udeležba na sejah praviloma 100 %,
z manjšimi izjemami, vendar vedno sklepčna. Na vseh sejah je bila prisotna strokovna sodelavka
Fundacije, ki je invalidski komisiji nudila potrebno strokovno in administrativno podporo.
Pregled dela invalidske komisije po mesecih v letu 2019:
MESEC

št.sej

OBRAVNAVANE VSEBINE:

MAREC

2 izr.
seja

obravnava prispelih vlog za rezervna sredstva FIHO, ponovna obravnava vlog
IO na JR FIHO 2019 na podlagi sprejetih sklepov Nadzornega odbora FIHO (v
nadaljevanju NO), seznanitev z obvestili IO o prenosih sredstev FIHO iz preteklega v
tekoče leto

MAJ

1

seznanitev s Poročilom o poročilih IO o porabi sredstev FIHO v letu 2018, obravnava
prispelih vlog IO, priprava Poročila o delu komisije v letu 2018, priprav predlogov
sprememb aktov FIHO, oblikovanje pobud Svetu FIHO ter razgovor s predstavniki
IO

JUNIJ

1 izr.
seja

SEPTEMBER

2

obravnava prispelih vlog IO
obravnava prispelih vlog IO, priprava na razpis 2020, seznanitev z dopisom Komisije
za preprečevanje korupcije RS
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NOVEMBER

18

odpiranje vlog IO prispelih na podlagi JR za razporeditev sredstev FIHO v letu
2020, obravnava Poročila o porabi prenesenih sredstev FIHO iz leta 2018 v leto
2019, ponovna obravnava vloge IO na podlagi sklepa NO, obravnava prispelih vlog
IO, priprava osnutka predlogov sprememb in dopolnitev Pravilnika o merilih in
pogojih za uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju: Pravilnik), ocenjevanje prispelih
vlog IO JR za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020

DECEMBER

7

ocenjevanje prispelih vlog IO na JR za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020,
obravnava prispelih vlog IO, priprava čistopisa predloga razporeditev sredstev
FIHO IO na JR za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020, ponovna obravnava vlog
na podlagi sklepa NO, nadaljevanje priprave osnutka predlogov sprememb in
dopolnitev Pravilnika

Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020:
Invalidska komisija je vloge na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2020 odpirala
na 59. seji dne 5.11.2019. Prispelo je 29 vlog IO. Vse so izpolnjevale pogoje za sofinanciranje iz
sredstev FIHO. Invalidska komisija je z vsebinsko obravnavo vlog pričela na svoji 62. seji ter predlog razporeditve dokončala na 82. seji. Ocenila je finančno ovrednotene letne delovne programe 29 IO, ki so v svojih vlogah zaprosile za sredstva FIHO za sofinanciranje 193 programov na državni in 56 programov na lokalni ravni ter skupaj s sredstvi za delovanje in naložbe zaprosile za
sredstva v višini 23.133.423,49 €. Invalidska komisija je v skladu z akti FIHO, razpoložljivimi sredstvi in po vsebinski obravnavi vlog IO predlagala Svetu FIHO v sprejem razporeditev sredstev
FIHO za 231 programov, delovanje in naložbe 28-im IO, in sicer v skupni višini 11.052.112,50 €,
od tega za izvajanje posebnih socialnih programov invalidskih organizacij 8.420.680,89 €, za
delovanje 2.189.354,10 € ter naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje 442.077,51 €.
Zaprošena sredstva IO so za več kot dvakrat presegla višino razpoložljivih sredstev, kar izkazuje nujnost pridobivanja dodatnih sredstev za pokrivanje vedno večjih potreb uporabnikov.
Sredstva FIHO omogočajo enakopravno in neodvisno življenje invalidov, pogosto so tudi edina,
ki omogočajo uveljavljanje človekovih pravic invalidov. Invalidska komisija pri ocenjevanju vlog
IO ni razpolagala s poročilom o opravljenih nadzorih v letu 2019 za leto 2018.
Ostale aktivnosti invalidske komisije:
Invalidska komisija je na podlagi sklepov Nadzornega odbora v ponovno obravnavo prejela 5
vlog IO. Podala je 6 soglasij k odprodaji osnovnih sredstev, ki so bila v preteklosti sofinancirana
s strani FIHO. V skladu z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi je obravnavala 23 vlog
IO za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada, od katerih je 11 vlog predlagala Svetu FIHO za
sofinanciranje v skupni višini 39.393,40 €.
Invalidska komisija se je po navodilih direktorja Fundacije v nasprotju s prakso preteklih let, le seznanila s Poročilom o poročilih o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov IO iz
sredstev FIHO za leto 2018, ki ga je pripravila strokovna služba. Z obravnavo poročil IO je namreč
v preteklosti invalidska komisija dobila dodatne informacije glede realizacije zastavljenih ciljev IO,
kar je upoštevala pri obravnavi vlog IO na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO.
Invalidska komisija je v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev
FIHO obravnavala poročili dveh IO o prenosih sredstev FIHO iz leta 2018 v leto 2019 ter 10 vlog
za spremembo namembnosti.
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Invalidska komisija je Svetu FIHO posredovala pobude oziroma mnenja:
•

•
•
•

•

Pobuda glede sklicevanja rednih in izrednih sej organov FIHO (predvsem sej komisij), ki je
vsebovala predlog razveljavitve sklepa Sveta FIHO glede terminsko določenih petih rednih
sej invalidske komisije, saj je bilo v zadnjih letih sklicanih med 20 in 30 sej invalidske komisije
; prav tako je v nasprotju s Pravili FIHO, da redne zadeve invalidska komisija obravnava na
izrednih sejah.
Pobuda za usposabljanje vseh svetnikov FIHO za krepitev integritetnega ravnanja v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije RS.
Pobuda za usposabljanje vseh nadzornikov, vključenih v izvedbo rednih in izrednih nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah s ciljem enake obravnave vseh nadzorovanih
organizacij.
Pobuda za ustanovitev delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev Pravilnika
FIHO, sestavljena iz treh članov obeh komisij za ocenjevanje ter enega člana Komisije za
pripravo aktov FIHO z nalogo priprave predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika FIHO ter
kasnejšo prilagoditvijo ostalih aktov FIHO.
Mnenje glede sestave nadzornih skupin; Komisija se ne strinja s spremembo Pravilnika o
organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah v delu, ki se
nanaša na sestavo nadzornih skupin.

Glede na številne pobude in predloge po parcialnih spremembah Pravilnika FIHO je komisija
mnenja, da je smotrno omenjeni pravilnik celovito prenoviti, na kar opozarja že dlje časa. Poleg
ugotovitev Računskega sodišča RS o pravilnosti in učinkovitosti delovanja Fundacije se je namreč tudi invalidska komisija pri ocenjevanju vlog srečevala z nejasnimi določbami v nekaterih
členih, zato tudi na podlagi teh izkušenj ugotavlja potrebo po spremembah več členov Pravilnika FIHO in ostalih aktov. Ker pobuda o ustanovitvi delovne skupine za pripravo sprememb
Pravilnika FIHO na Svetu FIHO ni bila sprejeta, je invalidska komisija sama pripravila predlog
sprememb in dopolnitev Pravilnika FIHO od 1. do vključno 14. člena in ga v nadaljnjo obravnavo
posredovala Komisiji za pripravo aktov FIHO.
Invalidska komisija je v letu 2019 pogrešala sodelovanje z vodstvom Fundacije ter strokovno
podporo, predvsem z vidika pravne pomoči pri oblikovanju sklepov in svetovanju pri vodenju
sej ter nejasnih situacijah, kjer bi bila strokovna pomoč invalidski komisiji vsaj dobrodošla, če ne
skoraj nujna. Predvsem pa je bil oslabljen pretok informacij. Poleg tega invalidska komisija ugotavlja izgubo zaupanja in pomanjkanje sodelovanja s člani Komisije za ocenjevanje in pripravo
predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam, obenem pa vedno večje
razlike med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami v razumevanju poslanstva in nalog
Fundacije kakor tudi vloge civilne družbe v Fundaciji, zato podpira razdelitev FIHO na dve ločeni
fundaciji.
Glede na vse navedeno je invalidska komisija poleg nalog, ki jih določajo Pravila FIHO, delovala
tudi v smeri izboljšav in definiranja aktov, pri čemer pa si v bodoče želi boljšega sodelovanja z
ostalimi deležniki/odločevalci, Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev
sredstev FIHO humanitarnim organizacijam, Komisijo za pripravo aktov FIHO, direktorjem ter
nenazadnje samim Svetom FIHO.
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1.4.

Poročilo o delu Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v letu 2019

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam (v nadaljevanju humanitarna komisija) je v letu 2019 izvedla 22 rednih sej, eno
izredno sejo in dve korespondenčni seji. Vsebina sej humanitarne komisije se je v začetku leta
nanašala na podrobno obravnavo poročil o izvajanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov humanitarnih organizacij, ki so jim bila z letnim sklepom Sveta FIHO odobrena sredstva
za leto 2018, obravnavo vlog humanitarnih organizacij za prenos neporabljenih sredstev iz leta
2018 ter obravnavo vlog za dofinanciranje iz rezervnih sredstev Fundacije glede na določila
veljavnih aktov FIHO. V dveh primerih je humanitarna komisija obravnavala sodbi Upravnega
sodišča RS v zadevah pritožb dveh humanitarnih organizacij na sklepe o razporeditvi sredstev
FIHO za leto 2018. Predsednik humanitarne komisije se je v tej zvezi udeležil sej Nadzornega
odbora FIHO. Pripravljeni so bili še tozadevni predlogi sklepov za seje Sveta FIHO.
Svet FIHO je določil, da se za leto 2020 za humanitarne organizacije razpišejo sredstva v skupni višini 6.011.250,00 €. Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020 je bil objavljen
04.10.2019.
Dne 07.11.2019 je humanitarna komisija izvedla odpiranje 86 zaprtih ovojnic prispelih vlog humanitarnih organizacij. Humanitarne organizacije so v prijavi na Javni razpis za razporeditev
sredstev FIHO v svojih vlogah zaprosile za 14.432.737,12 €. Humanitarna komisija je ugotovila,
da ena organizacija ne izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2020 ter jo
izločila iz nadaljnega ocenjevanja.
Humanitarna komisija je nato do 09.12.2019 ocenjevala vloge in pripravila predlog razporeditve
sredstev FIHO za leto 2020. Humanitarna komisija je v tej fazi razporejala razpoložljiva sredstva
za leto 2020 za izvajanje posebnih socialnih in drugih programov, delovanje organizacij ter
predvidene naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje. Razporeditev razpoložljivih
sredstev se je izvajala s pomočjo obstoječe aplikacije.
Člani humanitarne komisije opažamo, da se iz leta v leto povečuje število HO, ki pošiljajo vloge za FIHO sredstva. Problem pa postaja zelo pereč, saj se znesek finančnih sredstev, ki jih ima
humanitarna komisija za razdeljevanje iz leta v leto zmanjšuje. Leta 2009 je bilo financiranih 59
humanitarnih organizacij, v letu 2019 pa smo obravnavali 86 vlog. Zato smo tudi v letu 2019
Svetu FIHO predlagali spremembo delitvenega razmerja med IO in HO. Predlog ni bil sprejet.
Glede na poročilo Računskega sodišča RS v zvezi s pregledom delovanja FIHO smo na Komisijo
za akte FIHO in Svet FIHO naslovili več predlogov sprememb Pravilnika FIHO, Poslovnika o delu
FIHO, Pravilnika o javnem naročanju. Zaradi nestrinjanja svetnikov imenovanih iz strani NSIOS
pa nismo uspeli doseči 2/3 večine in tako nobene sprermembe niso bile izvedene. Večkrat smo
skušali prepričati imenovane svetnike NSIOS o pomembnosti sprememb, a je bilo vse zaman.
Pričeli smo tudi s pripravo spremembe meril in kriterijev za podeljevanje finančnih sredstev
organizacijam z željo po večji transparentnosti. Podpiramo delovno skupino za pripravo primernega Načrta integritete pri čemer aktivno sodelujejo strokovnjaki Komisije za preprečevanje
korupcije RS .
Uspešno ocenjujemo delo direktorja FIHO gospoda Vladimirja Kukavico. Vsekakor se trudi zagotavljati zakonitost delovanja Fundacije in organizirati delo strokovne službe tako, da nam je
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pri našem delu čim bolj v pomoč. V letu 2019 so bili izvedeni nadzori nad porabo dodeljenih
sredstev humanitarnim organizacijam, v nadzornih skupinah niso sodelovali svetniki – člani humanitarne komisije.
V pričakovanju spremembe Zakona o fundacijah, smo FIHO in Fundacija za financiranje športnih organizacij na Vlado Republike Slovenije naslovili memorandum v katerem smo predlagali,
da se zaradi težav pri sprejemanju sprememb aktov FIHO, finančnega načrta ter zaradi opozoril
Računskega sodišča RS in Komisije za preprečevanje korupcije RS Fundacija preoblikuje. Predlagali smo delitev Fundacije na humanitarno fundacijo FHO in invalidsko fundacijo FIO. Tudi v
bodoče pričakujemo, da bo o delitvi razpoložljivih sredstev odločala civilna družba, čim prej pa
bo potrebna tudi posodobitev Zakona o humanitarnih organizacijah predvsem v smislu meril
za podeljevanje statusa humanitarnim organizacijam.
1.5.

Poročilo o delu Komisije za pripravo aktov FIHO v letu 2019

V skladu s 25., 26. in 27. členom Pravil FIHO, pri Svetu FIHO deluje tudi komisija za pripravo pravil
fundacije, za pripravo pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije in drugih
splošnih aktov fundacije, skrajšano: Komisija za pripravo aktov FIHO (v nadaljevanju komisija).
Komisija ima sedem članov, ki jih je izmed članov Sveta FIHO imenoval Svet FIHO. Mandatna
doba članov poteče s potekom mandata Sveta FIHO. Predsednika komisije in njegovega namestnika so 10.10.2017 za mandatno obdobje izvolili člani komisije izmed sebe z večino glasov
vseh članov komisije.
Komisija je v letu 2019 sicer imela ambicijo in pripravljenost za pripravo sprememb in dopolnitev aktov FIHO, ki so posledica pisnih zahtev Računskega sodišča RS in Komisije za preprečevanje korupcije RS v polpreteklem obdobju, vendar kljub večkratnim pozivom ni bilo pisnih
predlogov za razpravo na sejah komisije. Tako je komisija izvedla le eno redno sejo (6.redna seja
je bila 16.9.2019) in dve korespodenčni seji, na katerih so bili sprejeti predlagani sklepi, ki pa
kasneje na sejah Sveta FIHO niso bili sprejeti.
S strani Računskega sodišča RS in Komisije za preprečevanje korupcije RS je bilo zahtevano, da se
akti FIHO spremenijo in dopolnijo do objave Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO za leto
2020, ker ni skladen s Pravilnikom FIHO pa med člani Sveta FIHO s strani IO ni bilo pripravljenosti
spreti najnujnejše spremembe na treh sejah. Ob tem je potrebno poudariti, da so bili predlogi na
komisiji sprejeti, na seji Sveta FIHO pa so ti isti člani iz vrst invalidskih organizacij glasovali proti.
Do 17.12.2019 ni bil s strani članov Sveta FIHO, predstavnikov invalidskih organizacij, posredovan niti en predlog, konec leta pa so posredovali spremembe in dopolnitve omenjenega pravilnika, ki se bodo obravnavale na prvi naslednji seji Komisije za pripravo aktov FIHO.
Ker je bilo leto 2019 tudi leto, v katerem je bilo predvideno, da se bo sprejel nov Zakon o fundacijah v Republiki Sloveniji, je delno razumljiva tudi manjša aktivnost pri pripravi sprememb
in dopolnitev meril in kriterijev za ocenjevanje sofinanciranja letnih programov, delovanja in
naložb invalidskih in humanitarnih organizacij.
Žal je tudi pri članih delovne skupine, ki pripravlja spremembe in dopolnitve zakonskih določil veliko različnih pogledov in danih predlogov, ki za Fundacijo niso sprejemljivi. Zato smo
tudi predstavniki FIHO sodelovali na razgovoru pri predsedniku Vlade RS g. Marjanu Šarcu, mu
predstavili pričakovanja in izrazili potrebo, da je civilna družba vključena pri sofinanciranju inva14

lidskih in humanitarnih organizacij tudi v prihodnjem obdobju.
Potrebno je zapisati tudi dejstvo, da je zakonski predlog sofinanciranja osebne asistence preko
dodatnih sredstev pristojnega ministrstva, v 2019 letu dajalo upanje za več finančnih sredstev za
sofinanciranje humanitarnih organizacij in zvez, pa se ni zgodilo nič?! Od predvidenih sredstev
za sofinanciranje osebne asistence je do sedaj povečanje že preko 320 %?! Potrebno je zapisati,
da je vsako leto med štriri do osem novih humanitarnih organizacij, ki želijo sofinanciranje izvajanja svojih programskih nalog, zato se sofinanciranje iz leta v leto zmanšuje.
1.6.

Predstavitev Fundacije

Že ob ustanovitvi Loterije Slovenije d.d. 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 d.d. in v
omejenem obsegu Športna loterija d.d.. 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 vsaki le po 2,2 %.
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS 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.
15

1.7.

Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2019

Pomembnejše naloge Sveta FIHO so:
•
•
•
•
•
•
•

sprejem aktov FIHO,
sprejem letnega programa dela, finančnega načrta, zaključnega računa in poročila o delu
FIHO,
določanje meril in pogojev za uporabo sredstev FIHO za posamezne namene,
imenovanje komisij ter nadzornega odbora FIHO,
odločanje o razporejanju sredstev FIHO na posamezne uporabnike,
upravljanje premoženja FIHO,
imenovanje direktorja FIHO.

Za sprejemanje odločitev se je Svet FIHO leta 2019 sestal na štirih rednih sejah, eni izredni, štirikrat pa je odločal na korespondenčen način.
Svet FIHO je v letu 2019 obravnaval naslednje pomembnejše teme:
Zaključni račun FIHO za leto 2018
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 2018. V register
osnovnih sredstev FIHO so bila vknjižena vsa osnovna sredstva, nabavljena leta 2018, 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 2018 s podatki iz bilance stanja na dan
31.12.2018, izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1.2018 do 31.12.2018, prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov za leto 2018 v primerjavi z realizacijo 2017 ter prikaz odhodkov porabe strokovne službe ter organov FIHO za obdobje 1.1.2018 do 31.12.2018 z realizacijo odhodkov za
leto 2017 s stanjem na dan 31.12.2018:
•
•
•

skupaj prihodki
skupaj odhodki
presežek odhodkov nad prihodki

18.271.003,00 €
19.111.216,00 €
840.213,00 €

Presežek odhodkov nad prihodki iz zaključnega računa v višini - 840.213,00 € se pokriva iz ugotovljenih presežkov FIHO iz preteklih let.
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Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2018
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2018 je bilo posredovano Državnemu zboru RS, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS in Ministrstvu za zdravje RS.
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2.

POSLOVNO POROČILO

2.1.

Upravljanje in vodenje

Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07,
26/11, 109/11 in 58/12 – v nadaljevanju ZLPLS) v drugem odstavku 10. člena določa sestavo
Sveta FIHO, ki ima 23 članov, od katerih Državni zbor RS imenuje in razrešuje 20 članov, Vlada
RS pa tri člane.
V skladu s prvo točko drugega odstavka 10. člena ZLPLS Državni zbor RS imenuje:
•

•
•
•
•

10 (deset) članov na predlog vseh reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni, in na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Reprezentativne invalidske organizacije in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni
in so povezane v Nacionalni svet invalidskih organizacij, ne morejo same predlagati svojega
člana. Pri imenovanju Državni zbor RS upošteva razmerje med včlanjenimi in ne včlanjenimi
invalidskimi organizacijami v Nacionalni svet invalidskih organizacij,
enega člana na predlog Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj,
enega člana na predlog Slovenske Karitas,
enega člana na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije,
7 (sedem) članov na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih
organizacij pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V skladu s prvim odstavkom 10. a člena ZLPLS člani Sveta FIHO ne morejo biti osebe, ki niso polnoletne oziroma niso poslovno sposobne, opravljajo nadzor nad delom Fundacije, so odgovorne
osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje za sredstva Fundacije oziroma so funkcionarji po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije.
V skladu s prvim odstavkom 13. člena ZLPLS člani Sveta FIHO opravljajo svoje delo nepoklicno.
Državni zbor RS in Vlada RS imenujeta člane Sveta za dobo petih let in so lahko največ dvakrat
zaporedoma imenovani na to funkcijo.
Svet FIHO je v V. mandatnem obdobju, ki se je začelo 13.7.2017, na seji Sveta FIHO dne 26.6.2017
za svojega predsednika imenoval Andreja Klemenca, za namestnika predsednika pa Iva Jakovljeviča. Andrej Klemenc je v mesecu decembru 2018 podal prošnjo za razrešitev s funkcije in
Svet FIHO je na seji dne 20.12.2018 za predsednika Sveta FIHO imenoval Simona Švarca.
1.

Predsednik Sveta FIHO
1. Simon ŠVARC od 1.1.2019 dalje
2. Andrej KLEMENC od 26.6.2017 do 31.12.2018

2.

Namestnik predsednika sveta FIHO
1. Ivo JAKOVLJEVIČ

3.

Nadzorni odbor FIHO
1. mag. Vladimir PEGAN, predsednik
2. Vilko KOLBL, namestnik predsednika
3. Mitja ČANDER, član
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4.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO
invalidskim organizacijam
1. Mirjam KANALEC, predsednica
2. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL, namestnica predsednice
3. Polona CAR, članica
4. Ivo JAKOVLJEVIČ, član
5. Zdenka ORNIK, članica
6. Vinko BILIĆ, član
7. Milan KLAJNŠEK, član

5.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO
humanitarnim organizacijam
1. Ljubo HANSEL, predsednik
2. Ljiljana VUČENOVIĆ, namestnica predsednika
3. mag. Edo Pavao BELAK, član
4. Alojz KOVAČIČ, član
5. Alojz RUDOLF, član
6. Simona STEGNE, član
7. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN, članica

6.

Komisija za pripravo aktov FIHO
1. Alojz KOVAČIČ, predsednik
2. Simon ŠVARC, namestnik predsednika
3. Eva GRAČANIN, članica
4. Polona ŠMID, članica
5. Zdenka ORNIK, članica
6. Andrej PAGON, član
7. Martina PISKAČ, članica

Organi FIHO

direktor FIHO

Vladimir Kukavica

Nadzorni odbor FIHO

strokovna služba

Breda Oman
Janja Vrečko
Petra Kene od 20.12.2019
Veronika Starič od 1.12.2019
Nika Verovšek do 20.12.2019
Dragi Mumelj do 18.10.2019

Komisija za pripravo aktov FIHO
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov
za razporeditev sredstev FIHO invalidskim
organizacijam
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov
za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam

.2.
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2.2

Finančni načrt FIHO

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 sta podrobneje urejena v 3. in 4. členu Pravilnika
FIHO.
Kot prihodki FIHO se upoštevajo koncesijske dajatve od klasičnih iger na srečo (Loterija Slovenije d.d., Športna loterija d.d.), od posebnih iger na srečo (igralnice), od plačil za občasno prirejanje iger na srečo (tombole, srečelovi,...), pripadajoči del dividend Loterije Slovenije d.d., obresti
na vezana sredstva v banki ter drugi prihodki. Sestavni del kvote načrtovanih prihodkov so tudi
nerazporejena sredstva iz preteklega leta, če le-ta niso bila v celoti porabljena.
Pravilnik FIHO v 5. členu določa tudi strukturo načrtovanih odhodkov oziroma osnovo 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 14. redni seji 24. septembra 2019 sprejel Finančni načrt FIHO za leto 2020 v naslednjih
zneskih:

Koncesije

Predlog razpisa sredstev po virih

2020
Loterija Slovenije d.d.
Športna loterija d.d.
Posebne igre na srečo

Dividene Loterija Slovenije d.d.

13.900.000,00 €
1.200.000,00 €
880.000,00 €
1.440.000,00 €

Drugi prihodki

280.000,00 €

Prenos iz preteklih let

0,00 €
17.700.000,00 €

SKUPAJ

Predlog razpisa sredstev po namenu

2020

Za delovanje fundacije (do 3%)

525.000,00 €

Invalidske
organizacije

Skupaj za razdelitev

17.175.000,00 €
Za so/financiranje posebnih socialnih programov in storitev ter
delovanje organizacij

10.610.028,00 €

Za naložbe v osnovna sredstva in
njihovo vzdrževanje

442.084,50 €

Nerazporejena rez. sredstva

111.637,50 €

SKUPAJ
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11.163.750,00 €

Humanitarne
organizacije

Za financiranje oziroma sofinanciranje socialnih programov in
storitev splošnih dobrodelnih
org.

4.746.032,16 €

Za financiranje oziroma sofinanciranje socialnih programov in
storitev org. za kronične bolnike

839.110,39 €

Za financiranje oziroma sofinanciranje socialnih programov in
storitev org. za samopomoč

202.338,68 €

Za naložbe v osnovna sredstva in
njihovo vzdrževanje

163.656,28 €

Nerazporejena rez. sredstva
SKUPAJ
SKUPAJ RAZPISANA SREDTSVA

2.3.

60.112,50 €
6.011.250,00 €
17.700.000,00 €

Financiranje invalidskih organizacij v letu 2019

2.3.1 Javni razpis
Svet FIHO je na podlagi sprejetega Finančnega načrta za leto 2019 in skladno s Pravilnikom
FIHO v septembru 2018 določil, da se za leto 2019 za izvajanje posebnih socialnih programov,
delovanja in naložb v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje za invalidske organizacije razpišejo sredstva v skupni višini 11.011.682,50 €, od tega za sofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov, delovanja 10.465.503,05 €, naložb v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje
436.062,62 € ter kot nerazporejena rezervna sredstva 110.116,83 €.
V primerjavi s predhodnim letom so bila razpisana sredstva za invalidske organizacije nižja za
358.767,50 €, trend gibanja razpisanih sredstev za zadnjih pet let je razviden iz spodnje tabele.
Višina razpisanih sredstev za IO v obdobju 2015 – 2019
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Na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/2018 dne 26.10.2018, se je prijavilo 29 invalidskih organizacij, ki so zaprosile za
sredstva v skupni višini 22.463.839,74 €, od tega za izvajanje posebnih socialnih programov
14.926.699,51 €, za delovanje 4.424.387,66 € in za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje 3.112.752,57 €.
V postopku ocenjevanja vlog je bilo ugotovljeno, da pet organizaciji ne izpolnjuje pogojev za
sofinanciranje, ostalim organizacijam pa je bilo razporejenih skupaj 10.901.326,80 €, kar predstavlja slabo polovico od zaprošenih. Razliko v višini 238,90 €, ki je nastala pri preračunu točk v
zneske pri ocenjevanju delovanja in programov, je komisija prerazporedila v rezervni sklad za
invalidske organizacije.
2.3.2. Razporeditev sredstev v letu 2019
Za leto 2019 je bilo s sklepom Sveta FIHO za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanja
in naložb invalidskih organizacij odobrenih skupaj 10.901.326,80 €. Namenska sredstva je prejelo 24 invalidskih organizacij, število prejemnic sredstev se je glede na preteklo leto zmanjšalo
za tri organizacije. Za izvajanje posebnih socialnih programov je bilo razporejenih 8.305.786,81 €,
za delovanje 2.159.477,37 € ter za naložbe 436.062,62 €.
Razmerje razporejenih sredstev glede na celoten znesek predstavlja 76,19 % za posebne socialne programe, 19,81 % za delovanje ter 4,00 % za naložbe. Pri določanju razmerja med posameznimi sklopi je bila
ključna zagotovitev kontinuiranega in stabilnega financiranja posebnih socialnih programov in delovanja
invalidskih organizacij, na tej podlagi pa so bila v letu 2019 odobrena tudi najnujnejša sredstva za naložbe.
Razporeditev po posameznih invalidskih organizacijah v letu 2019
ZAP.

ŠIF.

1

I01

2

I02

3

I03

4

I04

5

I05

6
7

I06
I07

8
9

I08
I09

10

I10

ORGANIZACIJA

PROGRAMI DELOVANJE
1.134.289,12 € 283.522,72 €

NALOŽBE
40.728,53 €

SKUPAJ
1.458.540,37 €

288.859,76 €

37.356,22 €

1.455.320,15 €

135.242,83 €

37.089,53 €

674.720,51 €

155.849,28 €

41.706,58 €

756.750,18 €

78.161,94 €

19.872,82 €

421.194,24 €

290.263,84 €
309.564,57 €

39.288,52 €
45.541,52 €

1.464.365,05 €
1.541.237,95 €

100.337,05 €
72.368,73 €

23.000,00 €
4.275,27 €

490.149,36 €
366.618,74 €

88.136,70 €

10.265,50 €

446.564,32 €

Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije
1.129.104,17 €
Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije
502.388,15 €
Društvo distrofikov
Slovenije
559.194,32 €
Zveza paraplegikov
Slovenije
Združenje multiple skleroze 323.159,48 €
Slovenije
1.134.812,69 €
Zveza Sožitje
1.186.131,86 €
Zveza delovnih invalidov
Slovenije
366.812,31 €
Zveza Sonček
289.974,74 €
Zveza društev civilnih
invalidov vojn Slovenije
348.162,12 €
Zveza društev vojnih
invalidov Slovenije
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ZAP.

ŠIF.

11

I11

12
13
14

I12
I13
I14

15

I15

16

I17

17

I18

18
19
20
21
22
23

I19
I20
I21
I22
I23
I25

24
I29
SKUPAJ

ORGANIZACIJA

Zveza za šport invalidov
Slovenije
DLS
ILCO
Društvo revmatikov
Slovenije
Združenje invalidov FORUM Slovenije
Društvo paralitikov
Slovenije
Društvo študentov
invalidov Slovenije
YHD
Vizija PZS
Sklad Silva
Zveza društev INVALID
Društvo VITA
Društvo za kronično vnetno
črevesno bolezen
Združenje DLAN

PROGRAMI DELOVANJE
391.147,87 € 104.633,98 €

NALOŽBE
18.515,62 €

SKUPAJ
514.297,47 €

122.159,20 €
145.222,80 €
225.111,68 €

29.805,67 €
36.605,21 €
55.018,85 €

0,00 €
844,90 €
5.267,13 €

151.964,87 €
182.672,91 €
285.397,66 €

63.216,69 €

15.611,83 €

1.700,00 €

80.528,52 €

37.171,23 €

9.069,42 €

0,00 €

46.240,65 €

68.853,27 €

20.295,97 €

27.000,00 €

116.149,24 €

26.642,05 €
28.081,21 €
32.478,29 €
60.378,84 €
36.364,30 €
58.376,79 €

18.193,89 €
6.642,61 €
9.011,18 €
16.044,78 €
11.987,26 €
14.290,26 €

45.314,42 €
0,00 €
3.214,88 €
0,00 €
659,00 €
1.744,00 €

90.150,36 €
34.723,82 €
44.704,35 €
76.423,62 €
49.010,56 €
74.411,05 €

36.553,63 €
9.959,04 €
8.305.786,81 € 2.159.477,37 €

32.678,18 €
436.062,62 €

79.190,85 €
10.901.326,80 €

Odobrena sredstva so bila invalidskim organizacijam realizirana mesečno, v obliki dvanajstine
za redno dejavnost (programi in delovanje). V mesecih, ko so razpoložljiva sredstev zadoščala,
so organizacije prejele dvanajstine v obliki vnaprej plačane akontacije.
Organizacije, ki skozi leta prejemajo največ sredstev so Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Zveza Sožitje in Zveza delovnih invalidov
Slovenije. Prikaz odobrenih sredstev v preteklem petletnem obdobju je razviden iz spodnje tabele.
Razporeditev sredstev FIHO IO 2015-2019
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2.3.3. Poročanje o porabi sredstev za leto 2018
V skladu s Pravilnikom FIHO ter podpisano pogodbo so organizacije – prejemnice sredstev Fundacije - do konca februarja dolžne posredovati Poročilo o finančno realiziranih letnih delovnih
programih iz sredstev FIHO za preteklo leto (v nadaljevanju: poročilo). Poleg porabe redno odobrenih sredstev FIHO organizacije ločeno poročajo tudi o porabi sredstev iz rezervnega sklada
FIHO ter o porabi prenesenih sredstev iz preteklega leta.
Na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO za leto 2018 je bilo 27-im invalidskim organizacijam za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe v osnovna
sredstva in njihovo vzdrževanje, razporejenih 11.256.666,25 €. Iz prejetih poročil je razvidno, da
so invalidske organizacije v letu 2018 porabile vsa dodeljena sredstva FIHO v skladu z odobrenimi nameni.
2.3.4. Razporeditev sredstev iz rezervnega sklada v letu 2019, sprememba
namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2019 ter poraba
prenesenih sredstev iz leta 2018 v leto 2019
V letu 2019 je od 60 prejetih vlog za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO pogoje za sofinanciranje izpolnjevalo 35 organizacij, katerim je bilo razporejenih skupaj 357.431,88 € sredstev.
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 FIHO (23.
člen). Dve organizaciji sredstev nista v celoti porabili ter jih bosta v letu 2019 prioritetno porabili
v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO.
V skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO sta tekom leta
2018 dve (2) invalidski organizaciji zaprosili za spremembo namembnosti odobrenih sredstev
FIHO med programi in delovanjem.
Ena organizacija je v iz leta 2017 v leto 2018 prenesla sredstva ter o porabi prenosa poročala v
skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO.
Razporejena sredstva IO iz rezervnega sklada v letu 2019
ZAP. ŠIFRA

1.

I03

2.

I19

3.
4.
5.

I04
I20
I15

6.

I04

INVALIDSKA
ORGANIZACIJA

NAMEN

Društvo distrofikov Slovenije sofinanciranje popravila
prilagojenega kombiniranega vozila
Društvo YHD
sofinanciranje nakupa fotokopirnega
stroja
Zveza paraplegikov Slovenije ogrevalni sistem - DP Prekmurja in Prlekije
Društvo Vizija
sofinanciranje delovanja
Združenje invalidov - FORUM sofinanciranje popravila službenega vozila
Slovenije
Zveza paraplegikov Slovenije sofinanciranje popravila kombiniranega
vozila za DP ljubljanske pokrajine
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SREDSTVA

5.380,52 €
1.000,00 €
4.385,79 €
10.200,16 €
663,72 €
4.249,77 €

INVALIDSKA
ORGANIZACIJA

ZAP. ŠIFRA

7.

I04

8.

I07

9.

I09

10.

I09

11.

I25

NAMEN

SREDSTVA

Zveza paraplegikov Slovenije popravilo kobiniranega vozila (1.392,13 €),
nakup kopirnega stroja (850,00 €)
Zveza delovenih invalidov
sofinanciranje računalnika in tiskalnika za
Slovenije
DI Zagorje ob Savi
Zveza društev civilnih invali- nakup multifunkcijske naprave za DCIV
dov vojn
Celje
Zveza društev civilnih invali- sofinanciranje nakupa in montaže peči v
dov vojn
Domu Pri mejašu na Korenskem sedlu
Društvo za kronično vnetno sofinanciranje delovanja
črevesno bolezen

SKUPAJ

2.242,13 €
899,99 €
146,58 €
4.224,74 €
6.000,00 €
39.393,40 €

REZERVNI SKLAD IO 2015-2019

2.3.5. Nadzor v letu 2019 za 2018
Skladno s Pravilnikom o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah je direktor FIHO septembra 2019 sprejel Program nadzorov v invalidskih organizacijah v
letu 2019 (za leto 2018) v katerem je predvidel redni nadzor pri 6-ih invalidskih organizacijah ter
izredni nadzor v dveh invalidskih organizacijah.
Posamezne nadzorne skupine so v invalidskih organizacijah opravile pregled namenske porabe
odobrenih sredstev FIHO, ustreznost in pravilnost dela izvajalcev programov in storitev ter kakovost in obseg opravljenega dela v letu 2018.
IO – redni nadzori

Ocena

1.

I02

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

»primerno«

2.

I04

Zveza paraplegikov Slovenije

»primerno«

3.

I03

Društvo distrofikov Slovenije

»primerno«

4.

I06

Zveza SOŽITJE

»zgledno«
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5.

I21

Sklad Silva

»zgledno«

6.

I22

Zveza INVALID

»primerno«

IO – izredni nadzori

Ocena

1.

I05

Združenje multiple skleroze Slovenije

»zgledno«

2.

I17

Društvo paralitikov Slovenije

»primerno«

3.

I10

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije

nadzor še ni
zaključen

2.3.6. Javni razpis in razporeditev sredstev invalidskim organizacijam za leto 2020
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na 14. seji dne 24. septembra 2019 na podlagi 6. in 8. člena Pravil FIHO sprejel Finančni načrt za leto 2020. Priprava
Finančnega načrta za leto 2020 je temeljila na oceni realizacije Finančnega načrta FIHO za leto
2019, oceni poslovanja Loterije Slovenije d. d. v letih 2019 in 2020, ki s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino sredstev FIHO, oceni koncesijskih dajatev Športne Loterije d.d., prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih
prirediteljev iger na srečo, ter drugih manjših prihodkov.
Svet FIHO je na podlagi 5. člena Pravilnika FIHO določil, da se za leto 2020 za invalidske organizacije razpišejo sredstva v skupni višini 11.163.750,00 €, od tega za nerazporejena rezervna
sredstva 111.637,50 €, za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in
storitev ter delovanja organizacij 10.610.028,00 € ter za naložbe v osnovna sredstev in njihova
vzdrževanje 442.084,50 €. Na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika FIHO je določil tudi vsebino
Javnega razpisa za razporeditev sredstev za leto 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
59/2019 dne 4.10.2019 in pozval Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev
sredstev FIHO invalidskim organizacijam, da pripravi predlog razporeditve sredstev in ga posreduje Svetu FIHO v obravnavo in sprejem.
Na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020 se je prijavilo 29 invalidskih organizacij, ki so v svojih vlogah zaprosile za sredstva FIHO v skupni višini 23.133.423,49 €, od tega
za izvajanje posebnih socialnih programov 15.613.058,16 €, za delovanje 4.774.086,24 € ter za
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje v višini 2.746.279,09 €.
Upoštevajoč razmerja, določena v zadnji alineji 5. člena Pravilnika FIHO in v 3. odstavku 23. člena
Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov
invalidskih in humanitarnih organizacij je invalidska komisija pripravila predlog razporeditve
sredstev FIHO za leto 2020 tako, da bo za izvajanje posebnih socialnih programov na državni in
lokalni ravni razporejenih 8.420.680,89 €, za delovanje na državni in lokalni ravni 2.189.354,10
€ sredstev, ter za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje 442.077,51 € sredstev, kar
skupaj znaša 11.052.112,50 €. Invalidska komisija je pripravila predlog razporeditve sredstev za
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28 invalidskih organizacij, vlogo ene pa je zavrnila, saj ni izpolnjevala pogojev za sofinanciranje
iz sredstev FIHO.
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v preteklem petletnem obdobju

ZAP. ŠIFRA
1.

I01

2.

I02

3.

I03

4.

I04

5.

I05

6.
7.

I06
I07

8.
9.

I08
I09

10. I10

11. I11
12. I12
13. I13
14. I14
15. I15

16. I17
17. I18

18.
19.
20.
21.

I19
I20
I21
I22

22. I23

INVALIDSKA
ORGANIZACIJA
Zveza društev
slepih in slabovidnih Slovenije
Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije
Društvo distrofikov Slovenije
Zveza paraplegikov Slovenije
Združenje multiple skleroze
Slovenije
Zveza Sožitje
Zveza delovnih invalidov Slovenije
Zveza Sonček
Zveza društev
civilnih invalidov
vojn Slovenije
Zveza društev
vojnih invalidov
Slovenije
Zveza za šport invalidov Slovenije
Društvo laringektomiranih Slovenije
Zveza invalidskih
društev ILCO
Društvo revmatikov Slovenije
Združenje invalidov - FORUM
Slovenije
Društvo paralitikov Slovenije
Društvo študentov invalidov
Slovenije
Društvo YHD
Društvo Vizija
Sklad Silva
Zveza društev
INVALID
Društvo VITA

2016

2017

2018

2019

2020

1.505.746,92 € 1.416.780,10 € 1.418.310,02 € 1.458.540,37 € 1.468.890,37 €

1.408.009,41 € 1.334.594,77 € 1.361.543,93 € 1.455.320,15 € 1.459.599,42 €

1.008.066,83 €

941.633,07 €

936.984,74 €

674.720,51 €

688.954,73 €

1.023.920,84 €

953.780,45 €

963.677,44 €

756.750,18 €

758.832,65 €

475.712,20 €

456.701,09 €

446.704,36 €

421.194,24 €

420.518,84 €

1.460.436,07 € 1.403.053,12 € 1.407.579,94 € 1.464.365,05 € 1.467.141,21 €
1.479.686,38 € 1.399.400,15 € 1.430.948,11 € 1.541.237,95 € 1.542.281,30 €
469.221,03 €
356.451,85 €

431.000,49 €
350.417,78 €

448.928,65 €
350.054,26 €

490.149,36 €
366.618,74 €

503.582,29 €
365.804,74 €

421.886,47 €

418.440,40 €

419.364,95 €

446.564,32 €

455.395,94 €

498.663,88 €

473.374,11 €

471.582,32 €

514.297,47 €

525.109,16 €

172.782,25 €

170.127,14 €

148.393,27 €

151.964,87 €

148.067,98 €

164.335,13 €

179.795,76 €

169.387,05 €

182.672,91 €

192.099,90 €

251.660,02 €

264.469,39 €

269.474,09 €

285.397,66 €

289.963,35 €

77.896,91 €

75.001,84 €

73.727,02 €

80.528,52 €

103.002,14 €

51.175,81 €

48.893,08 €

44.540,39 €

46.240,65 €

50.283,13 €

232.251,12 €

220.575,74 €

206.747,91 €

116.149,24 €

107.360,20 €

327.463,45 €
35.119,60 €
42.519,55 €
70.964,88 €

301.802,60 €
32.904,52 €
39.105,67 €
77.023,29 €

315.013,72 €
31.827,70 €
40.090,73 €
74.928,79 €

90.150,36 €
34.723,82 €
44.704,35 €
76.423,62 €

39.804,63 €
43.666,60 €
48.710,47 €
84.425,97 €

107.522,95 €

82.683,33 €

73.434,28 €

49.010,56 €

52.361,14 €
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INVALIDSKA
ORGANIZACIJA

ZAP. ŠIFRA
23. I25

24.
25.
26.
27.

I27
I29
I30
I32

28. I35
29. I36
SKUPAJ

Društvo za
kronično vnetno
črevesno bolezen
Društvo Karel Jeraj
Združenje DLAN
Združenje 91
Društvo Downov
sindrom Slovenija
Društvo amputirancev
DiTra

2.4.

2016

2017

2018

2019

2020

66.319,86 €

67.462,09 €

67.773,01 €

74.411,05 €

87.238,53 €

9.291,59 €
43.678,02 €
13.694,92 €
19.527,37 €

57.362,58 €
14.075,90 €
25.266,39 €

2.822,03 €
56.508,30 €
4.056,91 €
22.262,33 €

79.190,85 €
-

11.170,81 €
87.152,85 €
12.840,66 €
27.375,75 €

-

-

-

-

10.477,74 €

11.794.005,31 €

11.235.724,85 €

11.256.666,25 €

10.901.326,80 €

11.052.112,50 €

Financiranje humanitarnih organizacij v letu 2019

2.4.1. Javni razpis
Svet FIHO je na podlagi 5. člena Pravilnika FIHO določil, da se za leto 2019 za humanitarne organizacije razpišejo sredstva v skupni višini 5.929.367,50 €, od tega za:
•
•
•
•
•

nerazporejena rezervna sredstva:
splošne dobrodelne organizacije:
kronične bolnike:
organizacije za samopomoč:
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje:

59.293,68 €
4.681.090,37 €
827.753,79 €
199.802,63 €
161.427,03 €

Na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika FIHO je določil tudi vsebino Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO za leto 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/2018 dne 26. 10.
2018 in pozval Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO
humanitarnim organizacijam, da pripravi predlog razporeditve sredstev in ga posreduje Svetu
FIHO v obravnavo in sprejem.
V primerjavi s predhodnim letom so bila razpisana sredstva za humanitarne organizacije nižja za
193.182,50 €, trend gibanja razpisanih sredstev za zadnjih pet let je razviden iz spodnje tabele.
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Višina razpisanih sredstev FIHO za HO v obdobju 2015-2019

Na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2019 je svoje vloge posredovalo 89 humanitarnih organizacij, od tega 1 ni izpolnjevala zahtevanih pogojev za so/financiranje iz sredstev FIHO.
Humanitarne organizacije – prijaviteljice na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto
2019, ki so izpolnjevale pogoje za sofinanciranje iz sredstev FIHO, so v svojih vlogah zaprosile za
13.731.210,74 €, od tega za izvajanje socialnih programov in storitev 10.212.479,36 €, za delovanje 3.021.653,34 € ter za izvajanje naložb pa v višini 497.078,04 €.
Prijaviteljice so na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev za leto 2019 podale vloge
v višini dvakratnika razpisanega zneska, pri čemer FIHO ugotavlja tudi vsakoletno povečevanje
števila prijavljenih humanitarnih organizacij, saj se je v zadnjih petih letih le to povečalo za 10 %.
Pristojna Komisija je v postopku ocenjevanja vlog ugotovila, da nekatere prijavljene humanitarne organizacije kljub odločbi iz humanitarnega področja, po vsebini izvajanih programov tega
ne izkazujejo.
Število prijavljenih HO v obdobju od 2015 – 2019

29

2.4.2. Razporeditev sredstev HO v letu 2019
Za leto 2019 je bilo s sklepom Sveta FIHO za izvajanje socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij na državni in lokalni ravni razporejenih 4.414.419,32 €, za delovanje na državni in lokalni ravni 1.294.388,21 € ter za naložbe 161.266,29 €, kar glede na celoten razpoložljiv
znesek predstavlja 75,20 % za socialne programe, 22,05 % za delovanje in 2,75 % za naložbe.
Svet FIHO s takšnim razmerjem sledi Pravilniku FIHO in tako poskuša v čim večji meri ohranjati
obseg financiranja dejavnosti na ravni zadnjih let.
Ključni kriterij je namreč kontinuirano in stabilno financiranje socialnih programov in delovanja
humanitarnih organizacij.
Razporeditev po posameznih humanitarnih organizacijah in namenih v letu 2019
Organizacija

št.

Šifra

1.

H01

Društvo za
fenilketonurijo

7.114,56 €

1.516,68 €

-

8.631,24 €

2.

H03

Kinološko društvo
za reševalne pse
Maribor

1.022,26 €

319,22 €

-

1.341,48 €

Društvo pljučnih in
alergijskih bolnikov
Slovenije

18.186,26 €

3.788,53 €

-

21.974,79 €

4.688,77 €

949,44 €

571,78 €

6.209,99 €

3.

H04

PROGRAMI

DELOVANJE

NALOŽBE

SKUPAJ

4.

H05

Društvo na srcu
operiranih

5.

H06

Združenje bolnikov
s cerebrovaskularno
boleznijo

70.934,27 €

9.099,62 €

2.215,94 €

82.249,83 €

6.

H07

Društvo SOS telefon

31.770,88 €

11.009,71 €

2.800,42 €

45.581,01 €

7.

H08

EHO Podpornica

76.998,96 €

11.315,16 €

7.500,00 €

95.814,12 €

8.

H09

Zveza prijateljev
mladine

39.581,09 €

17.434,90 €

1.800,00 €

58.815,99 €

9.

H10

Zveza slovenskih
društev za boj proti
raku

19.157,26 €

4.462,20 €

-

23.619,46 €

Društvo bolnikov s
krvnimi boleznimi
Slovenije

16.407,64 €

3.653,52 €

700,00 €

20.761,16 €

9.330,94 €

600,00 €

30.004,91 €

10.

11.

12.

13.

H11

H12

H14

H15

Zveza društev
bolnikov z osteoporozo Slovenije

20.073,97 €

Društvo prostovoljcev Vincencijeve
zveze dobrote

36.882,83 €

12.929,10 €

1.200,00 €

51.011,93 €

Društvo Žarek upanja

21.416,71 €

8.272,40 €

-

29.689,11 €
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14.

H16

Slovensko društvo
HOSPIC

93.177,79 €

26.003,97 €

-

119.181,76 €

15.

H17

Društvo STIGMA

12.069,22 €

5.875,53 €

455,39 €

18.400,14 €

16.

H18

Društvo Vilko Mazi

26.111,54 €

5.530,11 €

819,98 €

32.461,63 €

17.

H19

Društvo Samarijan

26.116,99 €

6.153,16 €

890,58 €

33.160,73 €

18.

H20

Društvo TREPETLIKA

20.173,23 €

2.755,69 €

174,41 €

23.103,33 €

19.

H21

Zveza koronarnih
društev in klubov
Slovenije

74.976,25 €

18.267,97 €

2.281,40 €

95.525,62 €

20.

H22

Slovensko združenje
DrogArt

12.108,58 €

5.128,09 €

699,00 €

17.935,67 €

21.

H23

ŠENT

427.088,25 €

122.977,19 €

15.411,04 €

565.476,48 €

22.

H25

Društvo “VEZI”

38.980,07 €

15.590,48 €

1.899,80 €

56.470,35 €

23.

H26

Društvo “UP”

15.086,42 €

5.106,12 €

700,00 €

20.892,54 €

24.

H27

Gorska reševalna
zveza

189.371,28 €

44.236,56 €

-

233.607,84 €

25.

H28

Zveza društev za socialno gerontologijo
Slovenije

33.383,24 €

12.673,76 €

1.200,00 €

47.257,00 €

Zveza društev
ledvičnih bolnikov
Slovenije

42.443,86 €

10.789,02 €

1.400,00 €

54.632,88 €

5.208,15 €

1.093,26 €

-

6.301,41 €

14.165,25 €

6.221,02 €

700,00 €

21.086,27 €

26.

H29

27.

H30

Društvo OZA

28.

H32

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela
Novo Mesto

29.

H33

Društvo varnega
zavetja Pomurja

8.136,83 €

-

11.229,51 €

19.366,34 €

30.

H35

Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom - UTRIP

8.899,39 €

1.877,18 €

-

10.776,57 €

31.

H36

Društvo za nenasilno
komunikacijo

45.465,54 €

19.040,04 €

2.000,00 €

66.505,58 €

32.

H37

Društvo Projekt
Človek

42.391,58 €

18.229,33 €

2.050,48 €

62.671,39 €

33.

H38

Rdeči križ
Slovenije

825.247,28 €

238.842,42 €

30.100,00 €

1.094.189,70 €

34.

H39

Društvo za zdravje
scra in ožilja Slovenije

16.205,23 €

5.411,59 €

369,99 €

21.986,81 €

35.

H40

Gerontološko
društvo Slovenije

10.822,64 €

973,63 €

-

11.796,27 €

36.

H42

Zveza društev upokojencev Slovenije

74.958,16 €

33.051,34 €

2.858,70 €

110.868,20 €

37.

H43

Društvo hemofilikov
Slovenije

37.855,62 €

5.522,25 €

-

43.377,87 €

38.

H44

Slovenska Karitas

933.206,20 €

288.630,67 €

33.600,00 €

1.255.436,87 €
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39.

H45

Regionalna Varna
hiša Celje

19.115,20 €

6.470,99 €

1.056,26 €

26.642,45 €

40.

H47

Zveza društev
diabetikov

168.151,41 €

50.487,32 €

5.701,07 €

224.339,80 €

41.

H49

Slovensko društvo za
celiakijo

32.853,31 €

7.071,90 €

700,00 €

40.625,21 €

42.

H51

Europa Donna

13.948,85 €

2.942,65 €

700,00 €

17.591,50 €

43.

H52

Društvo življenje
brez nasilja

13.107,96 €

4.487,10 €

700,00 €

18.295,06 €

44.

H53

Slovenska
filantropija

76.477,77 €

25.067,34 €

2.400,00 €

103.945,11 €

45.

H54

Društvo ALTRA

44.136,64 €

17.667,32 €

1.700,00 €

63.503,96 €

46.

H55

Društvo onkoloških
bolnikov Slovenije

28.847,81 €

7.798,51 €

820,00 €

37.466,32 €

47.

H56

Društvo BARKA

1.455,12 €

-

-

1.455,12 €

48.

H57

Društvo Liga proti
epilepsiji

25.783,34 €

2.592,97 €

569,62 €

28.945,93 €

49.

H58

Društvo
TRANSPLANT

10.729,57 €

2.278,75 €

50.

H59

Društvo psoriatikov
Slovenije

29.089,69 €

9.360,97 €

-

38.450,66 €

51.

H60

Ozara Slovenija

319.437,69 €

87.975,46 €

10.944,00 €

418.357,15 €

52.

H61

SPOMINČICA

13.405,94 €

4.806,77 €

679,55 €

18.892,26 €

53.

H62

Mozaik

2.997,13 €

1.805,24 €

-

4.802,37 €

54.

H66

NOVI PARADOKS

31.223,82 €

10.954,96 €

1.029,80 €

43.208,58 €

55.

H67

Društvo KRALJI
ULICE

9.307,23 €

4.955,98 €

349,00 €

14.612,21 €

56.

H68

Društvo LEGEBITRA

6.480,61 €

2.974,57 €

-

9.455,18 €

57.

H70

Varna hiša
Gorenjske

5.201,96 €

2.631,80 €

-

7.833,76 €

58.

H71

Društvo ženska
svetovalnica

8.187,53 €

3.597,13 €

-

11.784,66 €

59.

H73

Društvo Zdrava pot

5.956,29 €

2.562,01 €

599,99 €

9.118,29 €

60.

H74

Združenje za MOČ

5.293,86 €

2.202,55 €

700,00 €

8.196,41 €

61.

H75

RDEČI NOSKI

7.512,93 €

-

-

7.512,93 €

62.

H76

Društvo Mena
Maribor

9.372,80 €

1.981,21 €

-

11.354,01 €

63.

H82

Beli obroč Slovenije

7.287,70 €

1.943,04 €

-

9.230,74 €

64.

H86

Slovenska zveza za
javno zdravje, okolje
in tobačno kontrolo

1.648,80 €

-

-

1.648,80 €

791,42 €

183,64 €

-

975,06 €

10.849,12 €

3.629,33 €

499,90 €

14.978,35 €

3.709,80 €

790,39 €

-

4.500,19 €

65.

H88

Slovensko združenje
inštruktorjev CANIS

66.

H93

Društvo Ključ

67.

H96

Društvo DEBRA
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-

13.008,32 €

68.

H97

Društvo za cistično
fibrozo

8.986,58 €

1.940,37 €

700,00 €

11.626,95 €

69.

H102

Društvo Žarek

9.380,35 €

3.858,23 €

349,90 €

13.588,48 €

70.

H103

Društvo METULJČICA

4.101,39 €

885,20 €

-

4.986,59 €

71.

H107

Združenje BODI
ZDRAV

4.872,41 €

1.078,05 €

327,05 €

6.277,51 €

72.

H109

Društvo Tvoj telefon

5.551,48 €

-

-

5.551,48 €

73.

H110

Planinska zveza
Slovenije

1.619,95 €

371,01 €

-

1.990,96 €

74.

H114

Društvo bolnikov
s huntingtonovo
boleznijo

3.445,99 €

764,46 €

-

4.210,45 €

75.

H117

5.247,97 €

-

700,00 €

5.947,97 €

76.

H118

Društvo za
fibromialgijo

1.986,81 €

421,78 €

516,89 €

2.925,48 €

77.

H120

Društvo “VESELE
NOGICE”

2.118,71 €

440,71 €

-

2.559,42 €

78.

H121

-

2.411,96 €

-

2.411,96 €

79.

H122

Humanitarno
društvo ADRA

6.565,93 €

1.788,28 €

-

8.354,21 €

80.

H128

Romsko društvo
Romani Union

5.493,80 €

-

-

5.493,80 €

81.

H131

Slovensko združenje
bolnikov z limfomom
in levkemijo

6.269,56 €

3.122,54 €

700,00 €

10.092,10 €

82.

H134

3.638,91 €

1.499,68 €

500,00 €

5.638,59 €

83.

H135

18.822,95 €

7.048,96 €

700,00 €

26.571,91 €

84.

H138

3.017,30 €

736,52 €

699,99 €

4.453,81 €

85.

H142

Društvo Malteška
pomoč Slovenija

1.978,56 €

674,08 €

-

2.652,64 €

86.

H143

Zveza klubov
zdravljenih alkoholikov Slovenije

6.648,29 €

4.059,53 €

700,00 €

11.407,82 €

87.

H147

Društvo Svetovalni
svet

2.901,89 €

-

-

2.901,89 €

88.

H153

Društvo Center za
pomoč mladim

1.525,14 €

-

-

1.525,14 €

4.414.419,32 €

1.294.383,06 €

161.271,44 €

5.870.073,82 €

SKUPAJ

Društvo SVIT Koper

Društvo MUZA

Društvo DIH
Slovensko združenje
za preprečevanje
samomora
Društvo Abstinent
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FIHO je vsa odobrena sredstva humanitarnim organizacijam skladno s podpisanimi pogodbami
realiziral preko mesečnih dvanajstin, ki so bila v drugi polovici leta organizacijam realizirane tudi
kot vnaprej plačane akontacije.
Glede na odobreno razporeditev, so za leto 2019 in tudi v zadnjih petih letih prve tri največje
prejemnice sredstev FIHO Slovenska Karitas, Rdeči Križ Slovenije – Zveza združenj in ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje. Ostale prejemnice po višini sredstev so razvidne iz spodnje tabele.
20 največjih prejemnic sredstev FIHO v letu 2019 – HO

Svet FIHO je tekom leta 2019 na predlog pristojne Komisije skladno z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi odobril sredstva šestim humanitarnim organizacijam v skupni višini
20.160,00 €, kar predstavlja 34 % razpoložljivih rezervnih sredstev.

zap.

šifra

1.

H66

2.

H15

3.

H61

4.

H138

5.

H14

6.

H36

HUMANITARNA
ORGANIZACIJA
Novi paradoks
Društvo Žarek
upanja
Združenje Spominčica
Abstinent

NAMEN
za opravljene nakupe in izvedena
suhomontažna dela
nakup dveh kovinskih omar

sofinanciranje izrednih stroškov ob
selitvi
za nakup protivlomnih in protipožarnih vrat ter za nakup telefona za
svetovanje
Vincencijeva zve- popravilo EGR ventila ter turbine
za dobrote
Društvo za nena- sofinanciranje izrednih stroškov ob
silno komunika- selitvi
cijo

SKUPAJ

SREDSTVA
4.260,00 €
527,00 €
2.667,00 €
787,00 €
1.494,00 €
10.425,00 €
20.160,00 €
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2.4.3. Poročanje o porabi sredstev FIHO v humanitarnih organizacijah za leto 2018
Humanitarne organizacije, prejemnice sredstev FIHO morajo vsako leto do konca februarja za
preteklo leto oddati Poročilo o finančno realiziranih letnih delovnih programih iz sredstev FIHO
(v nadaljevanju poročilo). Poleg porabe redno odobrenih sredstev, so morale na ločenem obrazcu poročati tudi o porabi morebitnih odobrenih sredstev iz rezervnega sklada humanitarnih
organizacij.
Po sklepu o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2018 so bila humanitarnim organizacijam nakazana sredstva v višini 6.061.324,50 €, po pregledu prispelih poročil pa je bilo ugotovljeno, da je
83 humanitarnih organizacij poročalo o porabi sredstev FIHO v skupni višini 6.024.583,80 €.
Razlika v višini 36.740,70 € predstavlja neporabljena sredstva Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj, ki je FIHO skladno Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev
FIHO, tudi v roku obvestil.
Sedem humanitarnih organizacij je poročalo o porabi vseh odobrenih sredstev iz rezervnega
sklada humanitarnih organizacij za leto 2018 v skupni višini 26.812,00 €.
Vse navedene organizacije so odobrena rezervna sredstva porabile in o tem poročale na ločenih obrazcih, skladno s 23. členom Pravilnika FIHO in 8. členom Navodila o razpolaganju z
rezervnimi sredstvi. Namensko porabo sredstev so izkazale s priloženimi fotokopijami računov
in bančnimi izpiski.
Iz poročil 83 humanitarnih organizacij izhaja, da so izvedle 263 programov na državni ravni in 31
programov na lokalni ravni, skupaj 294 programov. Ti programi so lahko vsebovali tudi po več
sklopov – to so vsebinsko zaokrožene aktivnosti znotraj programa.
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 – Zveza združenj, Slovenski Karitas, Združenju Slovenska
filantropija 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.
2.4.4. Nadzor v letu 2019 za 2018
Skladno s Pravilnikom o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah je direktor FIHO septembra 2019 sprejel Program nadzorov v humanitarnih organizacijah v letu 2019 (za leto 2018) v katerem je predvidel redni nadzor pri 30-ih humanitarnih
organizacijah ter izredni nadzor v eni humanitarni organizaciji.
Posamezne nadzorne skupine so v humanitarnih organizacijah opravile pregled namenske porabe odobrenih sredstev FIHO, ustreznost in pravilnost dela izvajalcev programov in storitev ter
kakovost in obseg opravljenega dela v letu 2018.
35

Zap.
št.

Šifra

Humanitarna organizacija

ocena

Redni nadzori v HO
1.

H06

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo
Slovenije

»primerno«

2.

H07

Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja

»primerno«

3.

H08

EHO Podpornica

»primerno«

4.

H18

Društvo Vilko Mazi

»primerno«

5.

H19

Društvo zaupni telefon Samarijan

»zgledno«

6.

H20

TREPETLIKA

»še primerno«

7.

H21

Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije

»še primerno«

8.

H23

ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje

»zgledno«

9.

H33

Društvo varnega zavetja Pomurja

»primerno«

10.

H37

Društvo Projekt Človek

»zgledno«

11.

H42

Zveza društev upokojencev Slovenije

»primerno«

12.

H43

Društvo hemofilikov Slovenije

»s pridržkom«

13.

H44

Slovenska Karitas

nadzor še mi
zaključen

14.

H102

Društvo za delo z mladimi v stiski “Žarek”

»primerno«

15.

H10

Zveza slovenskih društev za boj proti raku

»primerno«

16.

H14

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote

»zgledno«

17.

H15

Društvo Žarek upanja

»zgledno«

18.

H17

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma

»primerno«

19.

H22

Slovensko združenje DrogArt

»zgledno«

20.

H35

Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom UTRIP

»še primerno«

21.

H36

Društvo za nenasilno komunikacijo

»zgledno«

22.

H39

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

»zgledno«

23.

H67

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice

»zgledno«

24.

H68

Društvo LEGEBITRA

»zgledno«
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25.

H74

Združenje za MOČ

»primerno«

26.

H88

Slovensko združenje inštruktorjev CANIS

»primerno«

27.

H93

Društvo Ključ - Center za boj proti trgovini z ljudmi

»zgledno«

28.

H122

Humanitarno društvo ADRA Slovenije

»primerno«

29.

H131

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo L&L

»primerno«

30.

H147

Društvo Svetovalni svet

»s pridržkom«

Izredni nadzori v HO
1.

H66

NOVI PARADOKS

»primerno«

Poročilo o porabi prenesenih sredstev FIHO iz leta 2018 v 2019
Svet FIHO je tekom leta 2018 sedmim humanitarnim organizacijam skladno z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO podal soglasje k spremembi namembnosti
odobrenih sredstev FIHO, pri čemer je bila sprememba namembnosti
•

trem humanitarnim organizacijam odobrena znotraj posamezne naložbe in sicer:
Društvu Zaupni telefon Samarijan, Zaloška c. 19, 1000 Ljubljana,
Slovenskemu združenju za zmanjševanje škodljivih posledic drog – Drogart,
Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana in
Društvu življenje brez nasilja, Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 Novo mesto,

•

dvema HO je bila odobrena sprememba namembnosti iz naložb v socialni program:
Šent – Slovenskemu združenju za duševno zdravje, Belokranjska ulica 2, 1000
Ljubljana in
Slovenskemu društvu Transplant, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana,

•

Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana je bila
odobrena sprememba namembnosti iz naložbe v drugo naložbo,

•

Slovenski Karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana je bila odobrena sprememba
namembnosti iz programa na državni ravni na program na lokalni ravni.

Sedem humanitarnih organizacij, katerim je bil skladno z Navodilom o prenosih in spremembah
namembnosti sredstev FIHO odobren prenos neporabljenih sredstev FIHO iz leta 2017 v leto
2018 v skupni višini 36.760,12 €, so o namenski porabi poročale, razen Društva za nenasilno
komunikacijo, ki je prenesena sredstva dne 24.7.2018 že vrnilo na transakcijski račun FIHO.
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2.4.5. Javni razpis in razporeditev sredstev humanitarnim
organizacijam za leto 2020
V septembru 2019 je Svet FIHO na podlagi sprejetega Finančnega načrta za leto 2020 sprejel
Javni razpis za razporeditev sredstev za leto 2020, v katerem je določil, da se za leto 2020 za
humanitarne organizacije razpišejo sredstva v skupni višini 6.011.250,00 €:
od tega za nerazporejena rezervna sredstva………………………………………… 60.112,50 €
od tega za splošne dobrodelne organizacije……………………………………….4.746.032,16 €
za organizacije za kronične bolnike……………………………………….………… 839.110,39 €
za organizacije za samopomoč……………………………………………………… 202.338,68 €
za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje…………..………….……… 163.656,27 €
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam se je v skladu s Finančnim načrtom FIHO za leto 2020 in besedilom Javnega
razpisa za razporeditev sredstev za leto 2020 seznanila s podatki o razpoložljivih sredstvih za
humanitarne organizacije. Ob odštetju 1 % obvezne rezerve, ki predstavlja 60.112,50 €, 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
5.951.137,50 €.
Pristojna komisija je določila razmerja na podlagi višine razpisanih sredstev v letu 2020, na podlagi višine porabljenih sredstev za posamezne namene iz poročil za pretekla leta, na podlagi
višine zaprošenih sredstev za posamezne namene v razpisu za leto 2020 in na podlagi spremljanja aktualnih razmer na področju socialnega varstva in celotne države.
Razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v preteklem petletnem obdobju

zap.

Šifra

Organizacija

1.

H01

Društvo za
PKU

2.

H03

KD REPS
Maribor

3.

H04

Društvo
pljučnih in
alergijskih
bolnikov

4.

H05

Društvo na
srcu operiranih

5.

H06

6.
7.

2016

2017

2018

2019

2020

€

€

€

€

€

12.755,25

8.704,00

9.170,02

8.631,24

8.338,06

3.706,02

-

1.329,56

1.341,48

1.510,72

22.919,83

21.600,32

23.179,07

21.974,79

22.635,35

8.850,53

7.202,32

6.027,92

6.209,99

6.298,42

CVB
Slovenije

93.974,43

94.221,37

82.783,79

82.249,83

92.701,84

H07

SOS telefon

47.092,95

44.717,28

45.335,92

45.581,01

46.198,46

H08

EHO Podpornica

109.909,75

101.590,64

95.457,28

95.814,12

91.913,12
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8.

H09

Zveza
prijateljev
mladine

59.200,13

59.614,88

59.555,74

58.815,99

61.053,51

9.

H10

Zveza slov.
društev za
boj proti
raku

28.963,23

26.516,44

25.111,88

23.619,46

25.691,79

10.

H11

Društvo
bolnikov
s krvnimi
boleznimi

25.285,18

22.359,45

20.959,34

20.761,16

21.264,38

11.

H12

Zveza
društev
bolnikov z
osteoporozo
Slovenije

33.372,31

31.866,58

31.784,99

30.004,91

32.463,67

12.

H14

Vincencijeva zveza
dobrote

51.024,61

51.662,20

52.593,16

51.011,93

53.612,96

13.

H15

Žarek
upanja

26.509,42

24.957,87

30.900,28

29.689,11

31.898,85

14.

H16

Hospic

131.942,49

127.101,55

123.337,58

119.181,76

119.677,52

15.

H17

Stigma

21.133,05

21.560,59

20.662,37

18.400,14

19.969,79

16.

H18

Vilko Mazi

34.850,39

33.133,72

32.939,91

32.461,63

32.569,30

17.

H19

Samarijan

32.248,09

33.070,94

34.924,29

33.160,73

33.705,84

18.

H20

Trepetlika

23.973,04

27.528,42

24.494,29

23.103,33

24.851,91

19.

H21

Zveza
koronarnih
društev in
klubov

108.062,52

105.612,88

107.546,42

95.525,62

108.988,33

20.

H22

DrogArt

18.404,35

18.589,81

18.638,51

17.935,67

18.821,36

21.

H23

Šent

598.699,24

559.976,96

583.401,37

565.476,48

574.736,93

22.

H25

Vezi

57.548,45

56.370,66

56.151,33

56.470,35

58.625,15

23.

H26

Društvo Up

21.601,14

21.374,80

21.633,19

20.892,54

20.736,10

24.

H27

GRZS

256.789,25

240.458,91

240.204,39

233.607,84

236.669,20

25.

H28

Zveza
društev za
socialno gerontologijo

59.810,94

56.941,90

51.799,01

47.257,00

44.715,84

26.

H29

Zveza društev ledvičnih bolnikov

62.385,18

58.613,83

54.622,28

54.632,88

58.149,18

27.

H30

OZA

5.576,96

4.851,46

-

6.301,41

6.440,32
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28.

H32

Društvo za
razvijanje
prostovoljnega dela

29.

H33

Društvo varnega zavetja
Pomurja

30.

H34

31.

19.480,66

18.481,18

20.819,72

21.086,27

22.539,64

8.620,24

8.403,00

9.068,93

19.366,34

8.457,84

Humana

16.636,53

15.096,67

15.569,25

-

-

H35

Utrip

13.155,26

11.791,30

11.299,74

10.776,57

10.936,46

32.

H36

Društvo za
nenasilno
komunikacijo

68.946,22

67.069,03

68.389,84

66.505,58

69.716,34

33.

H37

Projekt
človek

74.050,79

70.374,73

66.133,57

62.671,39

65.909,03

34.

H38

Rdeči križ
Slovenije

1.169.563,58

1.117.505,34

1.148.015,40

1.094.189,70

1.080.814,96

35.

H39

Društvo za
zdravje srca
in ožilja

24.548,38

23.074,19

24.224,36

21.986,81

23.928,46

36.

H40

Gerontološko društvo

12.989,33

10.499,57

11.629,45

11.796,27

-

37.

H42

Zveza društev upokojencev

149.680,19

122.761,50

115.594,35

110.868,20

115.836,27

38.

H43

Društvo
hemofilikov

51.680,32

47.215,33

47.009,11

43.377,87

45.994,19

39.

H44

Slovenska
Karitas

1.329.546,67

1.284.332,52

1.284.001,33

1.255.436,87

1.292.534,86

40.

H45

Varna hiša
Celje

28.910,77

27.713,95

27.516,09

26.642,45

28.470,79

41.

H47

Zveza
društev
diabetikov

240.509,10

218.962,99

220.441,31

224.339,80

233.780,03

43.

H49

Slovensko
dr. za celiakijo

43.740,28

42.557,15

42.760,96

40.625,21

42.070,27

44.

H51

Europa
Donna

18.559,77

17.289,98

17.823,73

17.591,50

18.777,99

45.

H52

Društvo življ.
brez nasilja

19.526,67

19.019,00

18.604,86

18.295,06

19.887,62

46.

H53

Filantropija

115.635,66

107.446,08

110.459,84

103.945,11

106.262,98

47.

H54

Altra

66.133,92

63.473,22

61.703,81

63.503,96

66.259,06

48.

H55

Društvo
onkoloških
boln.

40.536,69

35.933,91

36.578,83

37.466,32

35.587,79

40

49.

H56

Barka

-

-

-

1.455,12

-

50.

H57

Liga proti
epilepsiji

34.572,33

29.479,49

30.437,09

28.945,93

29.461,99

51.

H58

Transplant

18.921,35

13.693,52

13.079,66

13.008,32

12.852,90

52.

H59

Društvo
psoriatikov

43.236,14

41.858,20

41.417,24

38.450,66

38.608,98

53.

H60

Ozara

481.744,25

437.979,90

436.192,36

418.357,15

429.377,30

54.

H61

Spominčica

20.638,85

18.280,99

20.301,70

18.892,26

18.934,65

55.

H62

Mozaik

8.423,40

6.713,48

13.288,49

4.802,37

13.738,34

56.

H66

Novi
paradoks

80.859,15

73.770,79

46.917,85

43.208,58

44.242,61

57.

H67

Kralji ulice

14.527,88

15.835,07

21.114,58

14.612,21

15.439,38

58.

H68

Društvo
informacijski center
Legebitra

10.245,78

9.777,38

9.606,71

9.455,18

9.611,84

59.

H70

Varna hiša
Gorenjske

13.771,64

5.041,80

8.063,15

7.833,76

8.188,72

60.

H71

Društvo
ženska svetovalnica

8.970,01

13.087,67

12.102,90

11.784,66

-

61.

H73

Zdrava pot

9.502,20

8.821,81

9.404,44

9.118,29

-

62.

H74

Združenje za
MOČ

7.405,16

7.981,14

7.634,46

8.196,41

7.311,10

63.

H75

Društvo
RDEČI NOSKI

9.349,20

10.471,59

8.425,99

7.512,93

6.722,40

64.

H76

Mena Maribor

11.745,19

11.708,51

12.513,35

11.354,01

-

65.

H82

Beli obroč

10.508,94

10.754,65

8.061,92

9.230,74

8.943,06

66.

H86

Slovenska
zveza za
tobačno
kontrolo

-

1.687,69

-

1.648,80

1.669,59

67.

H88

SLO-CANIS

-

1.207,32

1.211,13

975,06

1.262,18

68.

H93

DruštvoKljuč

11.321,54

14.641,88

14.367,26

14.978,35

15.456,08

69.

H96

Društvo
Debra

4.953,78

4.712,50

4.626,33

4.500,19

6.536,64

70.

H97

Društvo
za cistično
fibrozo
Slovenije

10.426,81

10.816,60

11.390,10

11.626,95

11.485,02

71.

H102

ŽAREK

21.802,63

13.941,05

13.470,62

13.588,48

12.519,74

72.

H103

METULJČICA

5.103,57

4.688,95

4.882,04

4.986,59

5.124,61

41

74.

H107

Združenje
BODI ZDRAV

5.956,53

5.861,93

6.472,49

6.277,51

7.801,32

75.

H109

Društvo Tvoj
telefon

5.796,33

8.128,52

5.849,78

5.551,48

5.744,48

76.

H110

Planinska
zveza Slovenije

-

-

-

1.990,96

3.684,67

77.

H111

Društvo
za ment.
zdravje

-

-

-

-

1.949,50

78.

H114

Društvo HB

4.422,07

4.458,31

4.496,68

4.210,45

3.675,47

79.

H117

Društvo Svit

6.098,78

6.441,57

5.852,65

5.947,97

5.989,05

80.

H118

Društvo za
fibromialgijo

2.947,70

2.068,60

1.940,90

2.925,48

-

81.

H120

Vesele nogice

-

-

2.308,44

2.559,42

2.706,96

82.

H121

Društvo
Muza

679,91

1.320,00

2.440,38

2.411,96

3.354,81

83.

H122

ADRA
Slovenija

6.538,71

9.637,21

9.625,09

8.354,21

6.941,58

85.

H127

Inkont

2.011,97

2.932,83

2.932,41

-

-

86.

H128

Romani
Union

2.303,22

6.520,63

-

5.493,80

5.714,04

87.

H131

Limfom in
levkemija

6.766,94

8.050,81

10.454,09

10.092,10

7.954,15

88.

H134

Društvo Dih

1.792,78

4.100,27

5.058,58

5.638,59

5.880,71

89.

H135

Slovensko
združenje za
preprečevanje samomora

-

24.452,82

26.124,00

26.571,91

26.246,76

90.

H138

Abstinent

-

-

4.602,52

4.453,81

5.647,30

92.

H142

Malteška
pomoč

-

2.741,25

-

2.652,64

2.062,94

93.

H143

Zdravljeni
alkoholiki

-

7.022,85

9.546,60

11.407,82

11.446,40

95.

H147

Društvo
Svetovalni
svet

-

-

2.922,15

2.901,89

3.011,87

96.

H153

Center za
pomoč
mladim

-

-

-

1.525,14

1.835,88

Skupaj

6.352.384,50 6.049.890,00 6.061.324,50 5.870.073,82 5.951.137,50
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3.

RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2019

3.1.

Pojasnila k računovodskim izkazom za leto končano 31.12.2019

Računovodska izkaza Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji za leto 2019 sta bila sestavljena v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02 z
vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov, v nadaljevanju Pravilnik o sestavljanju letnih
poročil).
Računovodska izkaza Fundacije sta:
• Bilanca stanja (priloga 1 k Pravilniku o sestavljanju letnih poročil) z obvezno prilogo Stanje
in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A k Pravilniku o sestavljanju letnih poročil) in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in
posojil (priloga 1/B k Pravilniku o sestavljanju letnih poročil)
• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (priloga 3 k Pravilniku o sestavljanju
letnih poročil) z obvezno prilogo Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti (priloga 3/B k Pravilniku o sestavljanju letnih poročil).
Fundacija ni razvrščena med posredne ali neposredne proračunske uporabnike, zato ne zagotavlja evidenčnih podatkov in ne sestavlja ter predlaga Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu
denarnega toka s prilogami.
Pri vodenju poslovnih knjig v letu 2019 so upoštevani:
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov);
Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov);
Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 97/01);
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur. list RS, št. 54/02 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov);
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Ur. list RS, št. 134/03 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov);
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št. 12/01);
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS, št. 45/05 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov).

Pri sestavitvi računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za leto, končano 31. decembra 2019,
so bile uporabljene naslednje računovodske usmeritve:
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3.1.1. Splošne računovodske usmeritve
Priložena računovodska izkaza in pojasnila k njima sta bila pripravljena na podlagi izvirnih vrednosti, v preteklih letih (do konca 2001) popravljenih za učinke revalorizacije v skladu z Zakonom
o računovodstvu, Slovenskimi računovodskimi standardi in drugo spremljajočo zakonodajo.
Bilanca stanja vključuje le tista sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje Fundacije.
Pri tem so bila upoštevana načela nastanka poslovnega dogodka in časovne neomejenosti delovanja Fundacije.
3.1.2. Posamezne računovodske usmeritve
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva
Osnovna sredstva so ovrednotena po nabavni vrednosti. Drobni inventar z dobo uporabnosti
krajšo od enega leta, je odpisan 100 % ob oddaji v uporabo. Drobni inventar z življenjsko dobo
daljšo od enega leta, se v skladu s 45. členom Zakona o računovodstvu prav tako odpiše v celoti
ob nabavi.
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se redno odpisujejo posamično,
z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Izreden odpis se opravi v primeru
odtujitve ali uničenja opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, trajne izločitve iz uporabe in v drugih primerih, v skladu s 43. členom Zakona o računovodstvu.
Pri obračunu amortizacije Fundacija upošteva Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Davki
Fundacija je v skladu z določbami Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.list RS, št
17/2005 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov), zavezanec za davek od dohodka
pravnih oseb, na podlagi 9. člena tega zakona pa ga plačuje od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.
Fundacija ni davčni zavezanec v skladu z določbami Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.
list RS, št. 89/98 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov).
Poslovanje s tujimi valutami
Sredstva in obveznosti nominirane v tuji valuti, inštitut preračunava po referenčnem tečaju ECB.
Učinki, ki izhajajo iz preračunov valut, so vključeni v računovodske izkaze tekočega leta v skladu
z Zakonom o računovodstvu.
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Terjatve
Kratkoročne terjatve so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin.
Kratkoročne terjatve so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačani.
Oslabitev terjatev vključuje popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev. Popravke vrednosti
terjatev se oblikujejo za posamično terjatev, upoštevajoč predhodne aktivnosti glede izterjave. V
primeru neuspešne izterjave se oblikujejo popravki za vse terjatve z zapadlostjo nad 180 dni.
Aktivne časovne razmejitve
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami Fundacija izkazuje odložene stroške in vračunane prihodke, ki se nanašajo na prihodnje leto.
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin.
Pasivne časovne razmejitve
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami Fundacija izkazuje vračunane stroške, ki se nanašajo na
tekoče poslovno leto, vendar se v skladu s pogodbami zaračunavajo v naslednjem letu. Kratkoročno razmejeni prihodki se nanašajo na prejete koncesijske dajatve, ki bodo poračunane v
prihodnjem letu.
Sprememba računovodskih usmeritev in ocen ter popravek napake
Fundacija v letu 2019 ni spreminjala računovodskih usmeritev in ocen ali popravljala napake v
računovodskih izkazih, ki bi pomembno vplivale na tekoče in preteklo obdobje.
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3.2

Bilanca stanja s prilogami in pojasnili k posameznim postavkam

3.2.1. Bilanca stanja

V € brez centov
Členitev
skupine
kontov

1

Naziv skupine kontov

Znesek

2
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

31.12.2019

31.12.2018

4

5

8.036.070

8.397.848

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

14.853

2.965

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

3.251

2.522

02

NEPREMIČNINE

621.873

623.368

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

122.897

121.052

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

156.785

155.228

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

136.841

130.863

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

7.505.548

7.870.724

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

0

0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

4.834.422

3.221.227

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

0

0

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH
USTANOVAH

3.042.748

2.097.415

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

0

0

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

419

0
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14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

0

0

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

0

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

0

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

1.778.282

1.119.790

18

NEPLAČANI ODHODKI

0

0

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

12.973

4.022

C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)

0

0

30

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

0

0

31

ZALOGE MATERIALA

0

0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

0

0

34

PROIZVODI

0

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

0

0

36

ZALOGE BLAGA

0

0

37

DRUGE ZALOGE

0

0

12.870.492

11.619.075

0

0

696.141

1.158.978

0

0

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
99

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME
IN VARŠČINE

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

15.464

16.666

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

14.707

14.314

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

20.850

26.670

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

0

0

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

0

0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

0

1.328
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28

NEPLAČANI PRIHODKI

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)

0

0

645.120

1.100.000

12.174.351

10.460.097

90

SPLOŠNI SKLAD

0

0

91

REZERVNI SKLAD

0

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

497.002

366.495

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

0

0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

0

0

9411

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

7.505.548

7.870.724

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

0

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

0

0

97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

0

0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

54.611

54.611

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

0

0

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

4.117.190

2.168.267

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

12.870.492

11.619.075

0

0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
99

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
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3.2.2. Pojasnila k posameznim postavkam bilance stanja za leto 2019
Neopredmetena sredstva
Priloga 1/A - Tabela gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih
razmejitev v letu 2019 (v €):
Pravice do ind.
lastnine in
druge pravice

Neopredm.
sredstva v
pridobivanju

Dolgoročno
odloženi
stroški

Skupaj

(v €)
Nabavna vrednost

2.965

-

-

2.965

-

11.888

-

11.888

11.888

(11.888)

-

-

-

-

-

-

14.853

-

-

14.853

31. decembra 2018

2.522

-

-

2.522

Amortizacija v letu

729

-

-

729

-

-

-

-

3.251

-

-

3.251

31. decembra 2018

443

-

-

443

31. decembra 2019

11.602

-

-

11.602

31. decembra 2018

Pridobitve
Prenos z investicij
v teku
Odtujitve
31. decembra
2019

Nabrani popravek vrednosti

Odtujitve
31. decembra 2019
Neodpisana vrednost

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev

14.853,00 €

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev znaša 14.853,00 €. V letu 2019 je Fundacija investirala v posodobitev programske opreme za ocenjevanje vlog. Fundacija ne izkazuje neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti in nima obveznosti do dobaviteljev iz naslova
nabav neopredmetenih sredstev.
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev
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3.251,00 €

Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev v upravljanju so izračunali na podlagi Pravilnika o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.list
RS, št. 45/05 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov). V letu 2019 je Fundacija obračunala amortizacijo za neopredmetena sredstva v višini 729,00 €.
Opredmetena osnovna sredstva
Priloga 1/A - Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019 (v €):

(v €)

Oprema in druga
opredmetena
osnovna oprema

Nepremičnine

Osnovna
sredstva v
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost
623.368

155.228

-1.495

1.633

138

01.01.2019

621.873

156.861

778.734

Pridobitve

-

-

9.662

9.662

Prenos z investicij
v teku

-

9.662

(9.662)

-

Odtujitve

-

(9.738)

-

(9.738)

621.873

156.785

-

778.658

121,052

130.863

-

251.915

-6.239

6.378

139

114.813

137.241

252.054

8.084

9.338

-

17.422

-

(9.738)

-

(9.738)

122.897

136.841

-

259.738

31. decembra 2018

502.316

24.365

-

526.681

31. decembra 2019

498.976

19.944

-

518.920

31. decembra 2018
Prilagoditev

31. decembra 2019

-

778.596

Nabrani popravek
vrednosti
31. decembra 2018
Prilagoditev
01.01.2019
Amortizacija v letu
Odtujitve
31. decembra 2019
Neodpisana vrednost

Nepremičnine

621.873,00 €

Nabavna vrednost nepremičnin (poslovni prostori) se v letu 2019 ni spreminjala.
V poslovnih knjigah so knjižena vlaganja v poslovni prostori v poslovni stavbi Stegne 21C v
Ljubljani.
Popravek vrednosti nepremičnin

122.897,00 €
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Popravek vrednosti se je povečal za amortizacijo v znesku 8.084,00 €.
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

156.785,00 €

V letu 2019 je Fundacija investirala predvsem v posodobitev računalniške opreme.
V letu 2019 je bilo izločenih za 9.738,00 € opredmetenih osnovnih sredstev (po nabavni vrednosti).
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

137.241,00 €

Popravek vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev smo obračunali na podlagi Pravilnika o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.
list RS, št. 45/05 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov). Popravek vrednosti se je
zmanjšal za 9.738,00 € zaradi izločitve sredstev ob inventuri. Fundacija je v letu 2019 obračunala amortizacijo za opredmetena osnovna sredstva v višini 9.338,00 €.
Dolgoročne finančne naložbe

7.505.548,00 €

Fundacija ima lastniški delež Loterije Slovenije d.d. in sicer 29.712 delnic. Na dan 31.12.2018 je
le ta znašal 7.870.724 € merjeno po knjigovodski revidirani vrednosti delnic Loterije Slovenije
d.d. na dan 31.12.2018. Po podatkih Loterije Slovenije d.d. se je nerevidirana vrednost posamezne delnice zmanjšala iz 264,78 € na 252,61 € na dan 31.12.2019, zato se je stanje dolgoročne
kapitalske naložbe zmanjšalo za 365.176,00 € glede na predhodno leto oziroma spremenilo na
7.505.548,00 €. Fundacija vrednost delnic evidentira preko sklada in zato nihanje vrednosti delnice ne povečuje prihodkov ali odhodkov.
Priloga 1/B - Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
Posojila

(v €)

Druge delnice
in deleži

Skupaj

7.870.724

7.870.724

(365.176)

(365.176)

-

-

Stanje 31. decembra 2019

7.505.548

7.505.548

Knjigovodska vrednost 31. decembra 2018

7.870.724

7.870.724

Knjigovodska vrednost 31. decembra 2019

7.505.548

7.505.548

Stanje 31. decembra 2018
Povečanje
Zmanjšanje
Prenos na kratkoročni del
Povečanje popravkov
Zmanjšanje popravkov

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

3.042.748,00 €

Stanje denarnih sredstev na računu na dan 31.12.2019 je bilo za 945.333,00 € večje kot na dan
31.12.2018.
Finančno poslovanje Fundacije poteka preko računov odprtih pri ABANKA d.d., SBERBANK d.d.
in NKBM d.d..
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Dani predujmi in varščine

419,00 €

Druge kratkoročne terjatve

1.778.282,00 €

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so zajete terjatve, ki jih ima Fundacija do vplačnikov koncesijskih dajatev za plačevanje dajatev za prirejanje iger na srečo v višini 1.771.730,00 € za mesec december 2019, ki so bile plačane v začetku januarja 2020. Druge kratkoročne terjatve so
zahtevki za refundacijo plač v višini 3.006,00 €, preplačila prejemnikom sredstev FIHO v višini
3.527,00 €, ki so bila poračunana pri akontaciji za mesec januar 2020, ter terjatve do zaposlenih
v višini 19,00 €.
Aktivne časovne razmejitve

12.973,00 €

Fundacija izkazuje med aktivnimi časovnimi razmejitvami razmejene postavke stroškov, ki so
bili zaračunani v letu 2019, nanašajo pa se na leto 2020 in sicer letne naročnine na časopise in
letne licence za vzdrževanje programske opreme.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

15.464,00 €

Na dan 31.12.2019 izkazuje Fundacija 15.454,00 € obveznosti do zaposlenih iz naslova bruto
plač ter povračil stroškov zaposlenim v zvezi delom za mesec december 2019. Fundacija izplačuje plače prvi delovni dan v naslednjem mesecu za pretekli mesec.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

14.707,00 €

Na dan 31.12.2019 izkazuje Fundacija 14.707,00 € nezapadlih obveznosti do dobaviteljev. Fundacija ima ozek spekter dobaviteljev, ki se nanašajo večinoma na pokrivanje osnovnih pogojev
poslovanja Fundacije (računovodstvo, komunala, telefoni, elektronske povezave, računalniške
storitve ipd.). Med obveznosti do dobaviteljev je izkazano tudi odloženo plačilo iz naslova nakupa mobilnega telefona.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

20.850,00 €

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so sestavljene iz obveznosti za plačilo dajatev delodajalca za plače za december 2019, izplačilo sejnin ter potnih nalogov za člane Sveta FIHO in Nadzornega odbora, s pripadajočimi dajatvami. Vse obveznosti se nanašajo na poslovno leto 2019.
Pasivne časovne razmejitve

645.120,00 €

Na zadnji dan leta 2019 beležimo 120,00 € vnaprej vračunanih odhodkov, ter 645.000,00 € razmejenih prihodkov za leto 2019. Loterija Slovenije d.d. je dne 19.02.2020 poslala obvestilo o
oceni končnega obračuna koncesijskih dajatev za leto 2019, s katerim ugotavlja negativno razliko obračunanih koncesijskih dajatev za leto 2019 v ocenjeni višini 645.000,00 €. Poračun bo
izveden meseca aprila, pri plačilu koncesijskih dajatev za mesec 2020. Na podlagi tega obvestila
je Fundacija oblikovala razmejitev prihodkov iz leta 2019 za leto 2020 v višini 645.000,00 €.
Dolgoročne rezervacije

497.002,00 €
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Dolgoročne rezervacije izkazujejo neporabljena rezervna sredstva invalidskih in humanitarnih
organizacij.
Stanje in gibanje dolgoročnih rezervacij

(v €)

Rezervni sklad Invalidske
organizacije

Rezervni skladi
Humanitarne
organizacije

Skupaj

203.759

162.736

366.495

Oblikovanje

110.117

59.294

169.411

Poraba

(29.168)

(9.736)

(38.904)

Stanje 31. decembra 2019

284.708

212.294

497.002

Knjigovodska vrednost 31.
decembra 2018

203.759

162.736

366.495

Knjigovodska vrednost 31.
decembra 2019

284.708

212.294

497.002

Stanje 31. decembra 2018

Sklad premoženja v drugih pravnih osebah

7.505.548,00 €

Sklad znaša 7.505.548,00 € in je sestavljen iz vrednosti naložbe v Loterijo Slovenije d.d. v višini
7.505.548,00 €, merjeno po nerevidirani knjigovodski vrednosti delnic.
Dolgoročne obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva

54.611,00 €

Gre za prevrednotovalni popravek osnovnih sredstev, ki je knjigovodska postavka, evidentirana kot revalorizacija osnovnih sredstev, ki je bila zakonsko predpisana v prejšnjih obračunskih
obdobjih.
Presežek prihodkov nad odhodki

4.117.190,00 €

Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 v višini 1.948.923,00 € povečuje preneseni presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij.
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3.3.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
s prilogami in pojasnili k posameznim postavkam

3.3.1. Pojasnila k posameznim postavkam Izkaza prihodkov
in odhodkov za leto 2019

v € (brez
centov)
Členitev
podskupin
kontov

Naziv podskupine konta

1

2

Znesek

leto 2019

leto 2018

4

5

17.376.463

15.764.722

17.376.463

15.764.722

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

0

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

2.020.422

1.390.527

763

C) DRUGI PRIHODKI

5.381

7.857

10.888

7.897

0

7.897

10.888

0

19.413.154

17.171.003

273.272

268.629

0

0

10.382

14.772

262.890

253.857

230.251

230.758

165.848

173.839

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)
760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)
del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)

del 466

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

460

STROŠKI MATERIALA

461

STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

34.129

27.975

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

30.274

28.944

462

G) AMORTIZACIJA

18.449

17.114

463

H) REZERVACIJE

0

174.930
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1.270

0

0

0

16.940.811

17.319.785

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886)

178

0

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

178

0

17.464.231

18.011.216

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

1.948.923

0

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)

0

840.213

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

0

0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka
(888-890)

1.948.923

0

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)

0

840.213

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

0

840.213

465

J) DRUGI STROŠKI

467

K) FINANČNI ODHODKI

468

L) DRUGI ODHODKI

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

Prihodki iz poslovanja

17.376.463,00 €

Prihodki iz poslovanja se nanašajo na koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, ki jih prejme Fundacija v upravljanje.
V letu 2019 je Fundacija prejela od Loterije Slovenije d.d. 14.751.072 €, od Športne loterije d.d.
1.271.154 € ter od drugih obveznikov plačila koncesij 899.537 € koncesijskih prihodkov. Prihodki so upoštevani po načelu obračunane realizacije, povečani za odložene prihodke Loterije Slovenije d.d. za leto 2018 v višini 1,1 mio € ter zmanjšani za odložene prihodke v višini 0,645 mio.
Loterija Slovenije d.d. je dne 19.02.2020 poslala obvestilo o oceni končnega obračuna koncesijskih dajatev za leto 2019, s katerim ugotavlja negativno razliko obračunanih in vplačanih koncesijskih dajatev za leto 2019 v ocenjeni višini 645.000,00€.
Finančni prihodki

2.020.422,00 €

Finančni prihodki so sestavljeni iz :
6,00 € obresti na transakcijskih računih
2.020.416,00 € izplačanih dividend Loterije Slovenije d.d.
Drugi prihodki

5.381,00 €

Drugi prihodki so vračila sredstev iz naslova nerealiziranih programov pridobiteljev razpisanih
sredstev.
55

Prevrednotovalni poslovni prihodki

10.888,00 €

Prevrednotovalni poslovni prihodki so vezani na poračun dajatev iz naslova vračila preveč izplačanih plač iz prejšnjih obračunskih obdobij.
Stroški materiala

10.382,00 €

Stroške materiala sestavljajo stroški elektrike in ogrevanja, pisarniški material, material za
vzdrževanje in drugi material.
Stroški storitev

262.890,00 €

Med stroški storitev so evidentirani stroški sejnin in podjemnih pogodb s pripadajočimi dajatvami, potni stroški članom odborov, razne intelektualne in osebne storitve (računovodstvo,
administracija, odvetniške storitve), vzdrževanje računalniške opreme in spletne strani, stroški
telekomunikacij in poštnine, bančni stroški, stroški marketinga in javnih objav, stroški reprezentance in drugi stroški storitev.
Stroški dela

230.251,00 €

Stroški dela sestavljajo plače, ki pripadajo zaposlenim v bruto znesku, nadomestila za prevoz na
delo in z dela ter prehrana med delom, regres za letni dopust, prispevki delodajalca, premije za
dodatno pokojninsko zavarovanje. V letu 2019 je bila obračunana odpravnina delavki, ki se je
upokojila.
Fundacija je v letu 2019 zaposlovala 5 oseb.
Plače zaposlencev se izplačujejo v skladu s sprejetimi sklepi in zakonskimi predpisi. Nadomestila se obračunavajo v skladu z veljavnimi predpisi in vladno Uredbo o davčno priznanih zneskih
tovrstnih povračil.
Amortizacija

18.449,00 €

Strošek amortizacije je odhodek od rednega letnega odpisa osnovnih sredstev. Pri obračunu
amortizacije so upoštevane stopnje amortizacije, ki so zakonsko predpisane za določene uporabnike.
Drugi stroški

1.270,00 €

Gre za stroške nadomestila za uporabo stavbenega zemljišča za leto 2019, administrativnih in
sodnih taks.
Drugi odhodki

16.940.811,00 €

Drugi odhodki izkazujejo dodeljena koncesijska sredstva, s katerimi upravlja Fundacija, invalidskim in humanitarnim organizacije, za leto 2019. Evidenca o dodeljenih ter izplačanih sredstvih
po pogodbeno določenih namenih se vodi analitično na kontih obveznosti.
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Prevrednotovalni poslovni odhodki

178,00 €

Prevrednotovalni poslovni odhodki se nanašajo na preostalo vrednost odpisanih osnovnih
sredstev.
Presežek prihodkov

1.948.923,00 €

Fundacija je v letu 2019 ustvarila 1,948,923,00 € presežka prihodkov.
Davek od dohodkov pravnih oseb
Fundacija porablja vsa sredstva v skladu z njeno ustanovitveno usmeritvijo in ne ustvarja prihodkov, ki bi bili osnova za plačilo davka na dohodek. V davčni bilanci se prejete dividende
obravnavajo v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, zato Fundacija ne izkazuje osnove za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Členitev
podskupin
kontov

Naziv podskupine konta

Znesek v € (brez centov)

ZNESEKZNESEK-Prihod-Prihodki in ki in odhodki od
odhodki za
prodaje blaga
izvajanje javne in storitev na
službe
trgu
1

2

4

5

17.376.463

0

17.376.463

0

0

0

0

0

0

0

2.020.422

0

5.381

0

760

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

761

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

762

B) FINANČNI PRIHODKI

763

C) DRUGI PRIHODKI

10.888

0

del 764

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

10.888

0

19.413.154

0

273.272

0

del 466

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

0

0

460

STROŠKI MATERIALA

10.382

0
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461

STROŠKI STORITEV

262.890

0

del 464

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

230.251

0

165.848

0

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

34.129

0

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

30.274

0

462

G) AMORTIZACIJA

18.449

0

463

H) REZERVACIJE

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

1.270

0

467

K) FINANČNI ODHODKI

0

0

468

L) DRUGI ODHODKI

16.940.811

0

178

0

del 469

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

178

0

17.464.231

0

1.948.923

0

0

0

del 80

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)
Davek od dohodka pravnih oseb

0

0

1.948.923

0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka (688-690)

Ljubljana, 21. februarja 2020
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