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Poslovna skrivnost

Vizija

FIHO mora postati stalen, stabilen in sistemski vir financiranja programov in storitev, ki jih izvajajo
invalidske in humanitarne organizacije z namenom enakopravnega vključevanja njihovih članov,
oziroma uporabnikov njihovih storitev v družbo. Biti pomemben prostor razumevanja in zbliževanja ne
sme biti cilj, ampak način delovanja fundacije.

Poslanstvo

Poslanstvo fundacije je namensko, transparentno, stalno in sistemsko financiranje delovanja,
programov in storitev invalidskih in humanitarnih organizacij, s katerimi le-te zagotavljajo večjo
socialno vključenost ter reševanje socialnih stisk in težav posameznikov, članov in uporabnikov.
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1. TEMELJNI STANDARDI IN VODILA
Verjetno ni slučajnost, da ima fundacija v svojem znaku dve barvi – modro in zeleno. Modra barva je
barva visokih vrednot, saj združuje zaupanje, sposobnost in zrelost. Zelena barva vrača energijo, je
barva ravnotežja in harmonije. Je čustveno pozitivna barva, pripomore k dobri presoji in sprejemanju
odločitev z moralnega vidika. Povezovanje barv fundacije z njihovimi lastnostmi še utrjuje prepričanje,
da morajo vsi deležniki fundacije, ki sodelujejo pri procesih upravljanja njenega premoženja,
uporabljati najvišje moralne in etične standarde.
Standardi in vodila etičnosti funkcionarjev1 in zaposlenih v fundaciji ne vplivajo in ne posegajo v
ustavno in veljavno normativno ureditev položaja ter pravic in dolžnosti funkcionarjev in zaposlenih v
fundaciji. Izhajajo iz univerzalnih vrednot ter načina vedenja in ravnanja, ki so okvir ravnanju in
vedenju nosilcev odločanja, s katerim se krepi zaupanje javnosti v integriteto funkcionarjev, zaposlenih
in fundacije.
Vodila opredeljujejo standarde ravnanja in vedenja funkcionarjev pri opravljanju njihove funkcije in v
zvezi z njo med trajanjem mandata ter zaposlenih pri njihovem delu. Spoštovanje standardov ravnanja
in vedenja funkcionarjev in zaposlenih je izraz njihovega odnosa do pomembnih etičnih in moralnih
načel ravnanja in vedenja.

Zakonitost in častnost - Funkcionar opravlja svojo funkcijo samostojno in odgovorno v okviru in na
podlagi ustave, zakonov in podzakonskih predpisov ter drugih splošnih aktov, častno in v mejah
etičnega kodeksa ter spoštovanja človekovega dostojanstva, pri čemer je osnovno vodilo delo v javno
korist. Pri opravljanju svoje funkcije deluje predano in nepristransko, v skladu s temeljnimi vrednotami
spoštovanja človekovih pravic, svobode, poštenja, pravičnosti, solidarnosti.

Krepitev ugleda in demokratični dialog - Funkcionar pri opravljanju funkcije in javnem nastopanju
ravna družbeno odgovorno ter tako prispeva h krepitvi ugleda Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij ter organa, v katerem opravlja funkcijo. Pri izvajanju svojih pristojnosti in
nalog se izogiba besednemu ali drugemu poniževanju ali dajanju posplošenih vrednostnih sodb in
ravna profesionalno. Pri svojem delu je spoštljiv in dostojanstven.

Krepitev zaupanja javnosti - Funkcionar in zaposleni v fundaciji ravnajo in se vedejo tako, da
prispevajo h krepitvi zaupanja javnosti v svoje delo in integriteto, v delo in integriteto fundacije ter
organa, v katerem opravlja funkcijo oziroma je zaposlen. Funkcionar ravna tako, da ohranja in krepi
zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog. Pri opravljanju
funkcije ter drugih dejavnosti in del, ki imajo vpliv na opravljanje funkcije, poskrbi, da so njegova
ravnanja in dejanja transparentna in nediskriminatorna. Funkcionar in zaposleni v fundaciji se izogibajo
1

kdor opravlja kako funkcijo:; m; Pridobljeno 17. 2. 2020 s spletne strani http://bos.zrcsazu.si/cgi_new/neva.exe?name=ssbsj&expression=funkcionar.
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okoliščinam, v katerih bi lahko zasebni interes kogar koli postavil pred javnega. Pri uradnem delovanju
in zasebnem življenju zavrača neprimerno vplivanje drugih. Ves čas pazi in se izogiba okoliščinam, ko bi
s fundacijo neposredno ali posredno poslovala oseba zasebnega prava, katere neposredni ali posredni
lastniki, poslovodstvo, prokuristi ali nadzorniki so funkcionarjevi ožji družinski člani, razen če tega
zakon izrecno ne dovoljuje

Funkcionar kot zgled - Funkcionar uslužbencem s spoštljivim in transparentnim ravnanjem in
poštenim in odprtim odnosom do njih daje zgled in jih spodbuja k spoštovanju načel kodeksa ravnanja
funkcionarjev in zaposlenih v fundaciji. Enako ravna do državljanov, civilne družbe in medijev. V stikih z
uporabniki sredstev fundacije, civilno družbo in javnostjo si prizadeva za tvorno in učinkovito
sodelovanje, zavedajoč se, da svojo funkcijo opravlja v duhu sodelovanja in javnem interesu.

Ravnanje z javnimi sredstvi - Funkcionar in zaposleni v fundaciji z javnimi sredstvi ravna zakonito,
gospodarno, transparentno in ekonomično. Javna sredstva razporeja in uporablja enako premišljeno,
kakor dober strokovnjak ravna z lastnimi sredstvi. Ob tem upošteva tudi vsakokratne gospodarske,
socialne in druge razmere v družbi.

Javna korist pred zasebno - Funkcionar in zaposleni v fundaciji ne zlorablja notranjih informacij, ki jih
je pridobil v povezavi z opravljanjem funkcije, v svojo korist, korist svojih bližnjih ali korist organizacije
katere član je in ne posluje z osebami zasebnega prava, s katerimi je bil in s katerimi so še povezani
njegovi ožji družinski člani.
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2. IZHODIŠČA
2.1. Vizitka

Osnovni podatki
popolno ime:

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI

ulica:
naselje:
pošta:
občina:
regija:
telefon/telefaks/e-pošta:

Stegne 21C
Ljubljana
1000 Ljubljana
Ljubljana
OSREDNJESLOVENSKA
01 500 77 00 (Telefon)
info@fiho.si (Elektronska pošta)

Podatki o ustanovitvi
datum vpisa pri registrskem organu:
registrski organ:
ustanovitelji:
predsednik sveta fundacije:
zastopniki:

11.3.1998
Predpisi, zakoni, uredbe
Republika Slovenija
ŠVARC Simon
KUKAVICA VLADIMIR, zastopnik

Drugi podatki
pravnoorganizacijska oblika:
sektorska pripadnost (SKIS):
glavna dejavnost:
predsednik sveta fundacije:
predsednik nadzornega odbora:
predsednik komisija za akte:
predsednica komisije za ocenjevanje
vlog invalidskih organizacij:

Ustanova – fundacija
S.13113 (Druge enote centralne države)
88.999 (D.n.socialno varstvo brez nastanitve)
ŠVARC Simon
PEGAN Vladimir
KOVAČIČ Alojz
KANALEC Mirjam

predsednik komisije za ocenjevanje vlog
HANSEL Ljubo
humanitarnih organizacij
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2.2 O fundaciji
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je bila
ustanovljena leta 1998 z Odlokom o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/1998) kot pravna oseba javnega prava, katere
ustanovitelj je Republika Slovenija.
Ustanovila se je za trajne in splošnokoristne namene pri financiranju dejavnosti invalidskih in
humanitarnih organizacij na celotnem območju Republike Slovenije. Pri tem odlok opredeljuje kot
invalidske organizacije tista društva in zveze društev, ki so na podlagi Zakona o invalidskih
organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) pridobile status invalidske organizacije ter
kot humanitarne organizacije tista društva in zveze društev, ki so na podlagi Zakona o humanitarnih
organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) pridobile status humanitarne organizacije
Ustanovitveno premoženje fundacije predstavlja 40% navadnih imenskih delnic, ki so se na podlagi 1.
člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97)
Loterija Slovenije, p.o. po preoblikovanju v delniško družbo, prenesle v last in posest fundacije.
Fundacija je nepridobitna, njeno delo je javno.
Fundacija upravlja s sredstvi, ki jih pridobiva s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na srečo po
določbah zakona, ki ureja igre na srečo, in sicer:
•
•
•

s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo,
s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
s plačili dajatev za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo.

Fundacija upravlja tudi s sredstvi, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki.
Osnovna dejavnost fundacije, s katero uresničuje svoj namen, je financiranje oziroma sofinanciranje:
•

•
•

izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij oziroma programov
humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih
potreb posameznikov,
delovanja invalidskih oziroma humanitarnih organizacij ter
naložb v osnovna sredstva invalidskih oziroma humanitarnih organizacij ter njihovo
vzdrževanje.

2.3. Pravne podlage
Pravne podlage za delovanje fundacije predstavljajo zakoni in akti, ki jih je sprejel Državni zbor
republike Slovenije ter notranji akti, ki jih je sprejel Svet Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarni organizacij v Republiki Sloveniji. Pravne podlage predstavljajo:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07,
26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 – ZŠpo-1),
Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.)
Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98 in 76/10),
Pravila fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05, 23/08 in 9/09),
Poslovnik o delu FIHO (Svet FIHO, 1227/2012, 2.10.2012),
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (Svet FIHO, 1202/2009, 9.9.2009),
Navodilo za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov
2.10.2012 z obema katalogoma (Svet FIHO, 1220/2012, 2.10.2012),
Navodilo o razpolaganju z rezervnimi sredstvi (Svet FIHO, 308/2012, 29.2.2012),
Pravilnik o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah (Svet
FIHO, 912-SŠ/2018, 20.12.2018),
Pravilnik o javnem naročanju organizacijah (Svet FIHO, 640-AK/2018, 27.10.2018),
Katalog informacij javnega značaja (Svet FIHO, 25.9.2018),
Kodeks etičnih načel delovanja FIHO (Svet FIHO, 23.5.2012),
Navodilo o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO (Svet FIHO, 1782/2013,
19.12.2013);

V 8.členu Pravil fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05, 23/08 in 9/09) je določeno, da Svet Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji sprejema tudi letni program dela. Svet
fundacije do sedaj tovrstnega dokumenta še ni sprejamal, zato je Program dela za leto 2020 tudi prvi
program dela, ki ga je sprejel Svet fundacije.

2.4. Organiziranost
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,
8
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-

enega člana na predlog Rdečega križa Slovenije,
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.
Na dan sestave letnega programa dela (9.12.2019) predstavljajo organe upravljanje in vodenja
fundacije:
Svet fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
-

Simon ŠVARC, predsednik sveta FIHO,
Ivo JAKOVLJEVIČ, namestnik predsednika sveta FIHO,
mag. Edo Pavao BELAK, član
- Vinko BILIĆ, član
Polona CAR, članica
- Ljubo HANSEL, član
Eva GRAČANIN, članica
- Damijan JAGODIC, član
Mirjam KANALEC, članica
- Milan KLAJNŠEK, član
Andrej KLEMENC, član
- Alojz KOVAČIČ, član
Darjan MENCIGAR, član
- Zdenka ORNIK, članica
Andrej PAGON, član
- Martina PISKAČ, članica
Aleksandra RIJAVEC – ŠKERL, članica
Alojz RUDOLF, član
- Dragica SAJKO, članica
Simona STEGNE, član
- Polona ŠMID, članica
Ljiljana VUČENOVIĆ, članica
- mag. Helena ZEVNIK ROZMAN, članica

Nadzorni odbor FIHO
- mag. Vladimir PEGAN, predsednik,
- Vilko KOLBL, namestnik predsednika,
- Mitja ČANDER, član
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim
organizacijam
-

Mirjam KANALEC, predsednica
Aleksandra RIJAVEC – ŠKERL, namestnica predsednice
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-

Vinko BILIĆ, član
Polona CAR, članica
Ivo JAKOVLJEVIČ, član
Milan KLAJNŠEK, član
Zdenka ORNIK, članica

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam
-

Ljubo HANSEL, predsednik
Ljiljana VUČENOVIĆ, namestnica predsednika
mag. Edo Pavao BELAK, član
Alojz KOVAČIČ, član
Alojz RUDOLF, član
Simona STEGNE, član
mag. Helena ZEVNIK ROZMAN, članica

Komisija za pripravo aktov FIHO
-

Alojz KOVAČIČ, predsednik
Simon ŠVARC, namestnik predsednika
Eva GRAČANIN, članica
Polona ŠMID, članica
Zdenka ORNIK, članica
Andrej PAGON, član
Martina PISKAČ, članica

Direktor fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
-

Vlado KUKAVICA

V letu 2020 nobeni voljeni ali imenovani funkcionarki oziroma funkcionarju ne poteče mandat.
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3. PROGRAM DELA
3.1. Finančni načrt
Na svoji 14. seji, dne 24.9.2019 je Svet fundacije Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v skladu s 6. členom Pravil Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji, sprejel finančni načrt za leto 2020.
Vsebino finančnega načrta fundacije podrobneje urejajo 3., 4. in 5. člen veljavnega Pravilnik o merilih
in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji.
V skladu s 36. členom Pravili FIHO fundacija upravlja s sredstvi, ki jih pridobi s plačevanjem dajatev za
prirejanje iger na srečo po določbah zakona o igrah na srečo, (Ur.l. RS št.27/95) in sicer:
-

-

s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in sicer 80%
sredstev , doseženih s plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje številčne
loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota ter 20 % sredstev doseženih s
plačilom koncesijske dajatve za trajno prirejanje športne napovedi, druge športne
stave in kviz loterije,
s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
s plačili dajatev za občasno prirejanje iger na srečo,
od dobička - dividend d.d. Loterije Slovenije,
od sredstev, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki.

Pravilnik o merilih v svojem 4. členu določa tudi kateri prihodki se upoštevajo kot prihodki finančnega
načrta in sicer:
-

pripadajoči del koncesijskih dajatev od klasičnih iger na srečo, od posebnih iger na srečo, od
plačil za občasno prirejanje iger na srečo,
pripadajoči del dividend pri poslovanju Loterije Slovenije, d. d.,
darila, volila in drugi prihodki.

Prav tako 5. člen istega pravilnika določa, kako se razdelijo odhodki v finančnem načrtu in sicer:
-

-

-

na znesek, do 3% za delovanje FIHO,
preostali znesek se razdeli v razmerju 65% za invalidske organizacije in 35% za humanitarne
organizacije, pri čemer se za vsako skupino posebej predvidi 1% zneska kot nerazporejena
rezervna sredstva,
znesek sredstev za humanitarne organizacije se med splošne dobrodelne organizacije,
organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč razdeli v razmerju, ki ga vsako
leto določi svet na predlog komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev
sredstev humanitarnim organizacijam,
oblikovana sredstva za invalidske in humanitarne organizacije se za vsako skupino posebej
razdelijo v razmerju najmanj 75% za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih
programov in storitev ter delovanje organizacij, največ 25% sredstev pa za naložbe v osnovna
sredstva in njihovo vzdrževanje.
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Finančni načrt FIHO za leto 2020 je bil sprejet v višini 17.700.000,00 in sicer:
a) za delovanje fundacije: 525.000,00 EUR
b) za invalidske organizacije: 11.163.750,00 EUR
-

od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 111.637,50 EUR
za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanje
organizacij: 10.610.028,00 EUR in
za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 442.084,50 EUR

c) za humanitarne organizacije: 6.011.250,00 EUR
-

od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 60.112,50 EUR
od tega za splošne dobrodelne organizacije: 4.746.032,16 EUR
za organizacije za kronične bolnike: 839.110,39 EUR
za organizacije za samopomoč: 202.338,68 EUR
za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 163.656,28 EUR

3.2. Nakazila sredstev organizacijam
Način in dimanika izplačevanja odobrenih sredstev organizacijam je opredeljen v 6. in 7. členu
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Omenjeni pravilnik v 6.členu določa, da se odobrena sredstva posameznim organizacijam praviloma
nakazujejo mesečno v razmerju glede na dejanski priliv finančnih sredstev v FIHO. V primeru, če je
mesečni priliv sredstev v FIHO večji od ene dvanajstine sredstev po letnem finančnem načrtu, se lahko
posameznim organizacijam nakažejo sorazmerno večji mesečni zneski, oziroma obratno, če je priliv
manjši od načrtovanega in sicer v okviru odobrenih sredstev za koledarsko leto.
Nakazovanje sredstev za investicije v 6. členu pravilnika ni posebej obravnavano.
Zaradi neenakomernih mesečnih prilivov ter zaradi določila, da se sredstva organizacijam nakazujejo
na podlagi denarnega toka, lahko deleži nakazil organizacijam v posameznem mesecu precej nihajo. V
fundaciji se bomo trudili, da bomo v letu 2020 s pomočjo prostih sredstev na transakcijskem računu ta
nihanja čimbolj zmanjšali.
Sredstva za odobrene investicije bo fundacija organizacijam nakazala takrat, ko bodo skupni prilivi
fundacije presegli odlive fundacije za 1/24 letno previdenih.
Določbam 6. člena pravilnika je sicer v praksi težko slediti iz naslednjih razlogov:
-

enomesečni zamik med nakazili organizacijam ter priliv (FIHO organizacijam nakaže sredstva v
povprečju en mesec preden prejme ta sredstva s strani financerjev);
- nihanje in nepredvidljivost mesečnih nakazil iz naslova koncesijskih dajatev ter
- letni poračun koncesijskih dajatev, ki je znan šele v januarju ali februarju za preteklo leto.
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Zaradi vsega navedenega, bo komisija za akte odprla ta člen pravilnika in predlagala svetu v sprejem
ustrezne spremembe teh določil.

3.3. Nadzori v organizacijah
V letu 2019 je fundacija izvedla nadzore v organizacijah na drugačen način, kot pa je bilo to običaj v
preteklosti. Drugačen način izvedbe nadzorov (nadzori so se praviloma vršili v prostorih fundacije,
nadzore so opravile le tri nadzorne skupine v katerih ni bilo članov sveta, ki so sicer člani komisij za
ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev, etc.) je vsekakor prinesel nova spoznanja.
Fundacija bo morala, tudi zaradi novega načrta integritete fundacije, spremeniti nekatera določila
aktov, ki se nanašajo na izvedbo nadzorov. Najpomembnejše spremembe so bodo nanašale na sam
namen nadzora (z nadzorom se ne ugotavlja samo namenskost porabe sredstev ampak tudi
ekonomičnost) ter na prenos nekaterih pooblastil v zvezi z izvajanjem nadzornih dejanj na direktorja
fundacije. Nadzori v organizacijah, ki so bile financirane s sredstvi Fundacije v letu 2019, sem bodo v
letu 2020 izvajali predvidoma od meseca marca do konca oktobra. Predvideno je, da se bodo,
predvsem pri manjših organizacija, nadzori opravili na sedežu fundacije, pri organizacijah, ki pa so
večje prejemnice sredstev, ter imajo bolj razvejano organizacijsko strukturo pa tudi na sedežu le teh.

3.4. Pridobivanje dodatnih sredstev fundacije
Vsi deležniki fundacije si bodo prizadevali, da bo fundacija zaradi visokega nihanja prihodkov ter zaradi
njihovega padanja kot posledica v letu 2013 uvedenega davka na srečko, pridobila dodatna sredstva za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Ob tem posebej navajamo projekt Diners Club
FIHO kot tisti projekt, s katerim lahko fundacija v prihodnjih letih pridobi pomembna sredstva za svoje
delovanje. Funkcionarji in zaposleni v fundaciji si bodo za uspešnost projekta prizadevali tudi z
osebnim zgledom. Prav tako bodo funkcionarji ter direktor fundacije delovali proaktivno pri morebitni
spremembi zakonodaje, ki bo fundaciji zagotovila dodatne stabilne vire za financiranje fundacije.

3.5. Spremembe temeljnih aktov fundacije
V letu 2020 bo fundacija, v skladu z zahtevami Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje
korupcije ter zaradi nekaterih nedoslednostih v notranjih aktih fundacije le te posodobila. V ta namen
bo svet fundacije v juniju 2020 opravil posebno sejo sveta, na kateri bo razpravljal in sprejel
spremembe aktov. Spremembe aktov bo pripravila komisija za pripravo aktov na štirih predvidenih
sejah v mesecu marcu, aprilu in maju. Fundacija bo na zahtevo komisije za akte, le tej na podlagi
posebne zahteve zagotovila tudi dodatno strokovno pomoč. V Fundaciji se zavedamo, da posodobitev
aktov zahteva širši družbeni konsenz vseh deležnikov Fundacije, zato bomo v mesecu maju organizirali
posvetovanje na temo 'Fundacija FIHO – kje smo in kam gremo?'. Prav tako pa bomo v začetku aprila
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organizirali izobraževanje svetnikov Fundacije na temo 'Pristojnosti in odgovornosti članov sveta
Fundacije pri sprejemanju odločitev'.

3.6. Delovanje strokovne službe
Strokovna služba bo v skladu z notranjimi akti, organom fundacije nudila vso strokovno pomoč. V letu
2020 bodo v strokovni službi v skladu s sistemizacijo zasedena vsa delovna mesta. Povprečno število
zaposlenih v fundaciji bo šest (6) delavcev, na podlagi delovnih ur pa 5,5 delavca. Strokovna služba bo
po potrebi aktivno sodelovala z vsemi nadzornimi institucijami ter s Komisijo za preprečevanje
korupcije s ciljem posodobitve načrta integritete. O letnem poročilu fundacije bo direktor poročal
Državnemu zboru Republike Slovenije.
V fundaciji bomo vzpodbujali ter gradili primerno kulturo organizacije. Strokovna služba bo v letu 2020
poseben poudarek namenila:
- sodelovanju pri posodobitvi notranjih pravnih aktov,
- posodobitvi sistema nadzora nad porabo sredstev,
- digitalizaciji poslovanja,
- informacijski dejavnosti;
Direktor bo v skladu s potrebami sprejel spremembe vseh tistih notranjih aktov, ki se nanašajo na
poslovanje organizacije.
Fundacija bo v letu 2020 za investicije namenila do 30.000 EUR. Pomemben del sredstev bo namenjen
investicijskemu vzdrževanju obstoječe opreme ter posodobitvi informacijsko - strojne opreme.

3.7. Delovanje organov fundacije
Organi fundacije, bodo svoje z zakoni ter notranjimi akti določene naloge opravljali na rednih in
izrednih sejah. Zaradi odgovornosti, ki jo svetniki Fundacije sprejemajo nase z glasovanjem na sejah
sveta, bo Fundacija omogočila dostop vsem svetnikom do vseh gradiv, ki so zdaj na voljo sicer samo
članom posaznih organov.

PREDVIDEN TERMINSKI PLAN SEJ ORGANOV FUNDACIJE V LETU 2020

2.3.2020
7.4.2020
15.6.2020

Svet fundacije
Sprejemanje zaključneg računa za leto 2019
Izobraževanje
Sprejemanje sprememb temeljnih aktov
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14.9.2020
14.12.2020

Sprejemanje finačnega načrta za leto 2021
Sprejamanje sklepov o razporeditvi sredstev fundacije
Nadzorni odbor fundacije

24.2.2020
15.4.2020
26.8.2020
18.11.2020

Odločanje o pritožba, zaključni račun 2019
Odločanje o pritožbah organizacij....
Odločanje o pritožbah organizacij, spremljanje poslovanja
Odločanje o pritožbah organizacij....
Komisija za akte

23.3.2020
6.4.2020
20.4.2020
4.5.2020
18.5.2020

Priprava spremem aktov
Priprava spremem aktov
Priprava spremem aktov
Priprava spremem aktov
Priprava predlogov sklepov za odločanje na svetu fundacije
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov invalidskim organizacijam

6.2.2020
2.6.2020
2.9.2020
23.10.2020
nov. - dec. 2020

Odločanje o vlogah organizacij
Odločanje o vlogah organizacij
Odločanje o vlogah organizacij
Odpiranje vlog, odločanje o vlogah organizacij
Ocenjevanje vlog

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov humanitarnim organizacijam
23.1.2020
3.6.2020
3.9.2020
23.10.2020
nov. - dec. 2020

Odločanje o vlogah organizacij
Odločanje o vlogah organizacij
Odločanje o vlogah organizacij
Odpiranje vlog, odločanje o vlogah organizacij
Ocenjevanje vlog

Zaradi velikega števila funkcionarjev in posledično težjega uskaljevanja terminov posameznih sej
organov ter zaradi lažje organizacije dela so določeni okvirni datumi sej posameznih organov.
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4. PROJEKCIJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
3.1. Bilanca stanja (projekcija na dan 31.12.2020)
31.12.2018

31.12.2020

8.397.848

8.417.768

2.965
2.522
623.368
121.052
155.228

2.500
2.100
623.368
139.000
198.000

130.863
7.870.724
0
0
0

165.000
7.900.000
0
0
0

3.221.227
0
2.097.415
0
0

2.990.000
0
1.880.000
0
0

0
0
0
1.119.790
0
4.022
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1.100.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11.619.075

11.407.768

0

0

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
NEPREMIČNINE
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C) ZALOGE
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
ZALOGE MATERIALA
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
PROIZVODI
OBRAČUN NABAVE BLAGA
ZALOGE BLAGA
DRUGE ZALOGE
I. AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
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31.12.2018

31.12.2020

1.158.978
0
16.666
14.314
26.670

1.162.700
0
20.000,00
15.100
27.000

0
0
1.328
0
1.100.000
10.460.097
0
0
0
366.495
0
0

0
0
600
0
1.100.000
10.245.068
0
0
0
433.000
0
0

7.870.724
0
0
0
0

7.900.000
0
0
0
0

54.611
0
2.168.267
0

54.611
0
1.857.457
0

11.619.075

11.407.768

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
NEPLAČANI PRIHODKI
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
SPLOŠNI SKLAD
REZERVNI SKLAD
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
DOLGOROČNE REZERVACIJE
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH ZA OS
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH ZA FINANČNE
NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
I. PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

Skupna vrednost sredstev fundacije na dan 31.12.2020 je ocenjena na 11,4 milijona evrov in bo v veliki
meri odvisna od prihodkov fundacije iz naslova koncesijskih dajatev, predvsem od Loterije Slovenije
d.d. ter finančnih prihodkov iz naslova kapitalsklih naložb fundacije.
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3.2. Izkaz poslovnega izida

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka
Presežek odhodkov z upoštevanjem davka od dohodka
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju
odhodkov
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur (celo
število)
Število mesecev poslovanja
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2018

PLAN 2019

PLAN 2020

16.194.722
16.194.722
0
0
0
1.390.527
677.857
7.897
7.897
0
18.271.003
268.629
0
14.772
253.857
230.758
173.839
27.975
28.944
17.114
1.274.930
0
0
17.319.785
0
0
0
19.111.216
0
840.213
0
0
840.213

15.770.000
15.770.000
0
0
0
1.695.000
1.100.000
0
0
0
18.565.000
256.400
0
12.750
243.650
245.900
178.700
28.600
38.600
20.500
1.269.411
0
0
16.772.790
0

15.980.000
15.980.000
0
0
0
1.440.000
1.380.000
0
0
0
18.800.000
252.500
0
11.200
241.300
249.900
188.000
28.900
33.000
21.500
1.271.750
0
0
17.004.350
0

18.565.000
0
0
0
0
0

18.800.000
0
0
0
0
0

840.213

0

0

5
12

5
12

6
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Prihodki od poslovanja - Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki
povečanj sredstev. Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS prestavljajo
glavni vir prihodkov, prihodki od Loterije Slovenije, Športne loterije in prihodki od posebnih iger na
srečo - koncesijske dajatve. Ti prihodki so po finančnem načrtu za leto 2020 načrtovani v višini
15.980.000 evrov.
Finančni prihodki iz naslova dividend Loterije Slovenije pa so načrtovani v višini 1.440.000 evrov.
Drugi prihodki predstavljajo načrtovane odprave rezervacij iz poračuna koncesijskih dajatev Loterije
Slovenijev višini 1.100.000 evrov ter načrtovani drugi prihodki v finančnem načrtu za leto 2020 v višini
280.000 evrov.
Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani v višini 252.500 evrov in so od doseženih v letu 2018
nižji za 6,4%, prav tako pa so za 1,5% nižji od načrtovanih za leto 2019. Stroški materiala so načrtovani
v višini 11.200 evrov kar je bistveno manj kot so bili doseženi v letu 2018 in kot so bili načrtovani v letu
2019. Stroški storitev so načrtovani v višini 241.300 evrov, med njimi predstavljajo najvišji delež
stroški storitev fizičnih oseb, to so sejnine ter nagrade nadzornikom v skupni višini 115.000 evrov.
Stroški dela so načrtovani v skupni višini 249.000 evrov in so za 4.000 evrov višji kot so bili načrtovani
v letu 2019 kar je posledica zaposlitve dodatne delavke s skrajšanim delovnim časom v mesecu
decembru 2019.
Amortizacija je predvidena v višini 21.500 evrov ter je za 1.000 evrov višja kot je bila predvidena s
planom za leto 2019.
Celotni odhodki so načrtovani v višini 18.800.000 evrov in so načrtovani v enaki višini kot so
načrtovani celotni prihodki.
V letu 2020 ni predvideno, da bi fundacija izkazovala presežek ali primankljaj prihodkov nad odhodki.
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