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Pomembnejši podatki
LETO
Število zaposlenih

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

5

5

5

5

6

15.728.607

12.670.958

16.194.722

16.230.913

15.565.411

- 1.305.692

- 1.081.079

- 1.771.730

1.082.039

1.771.730

1.208.854

670.000

1.100.000

645.000

- 1.100.000

- 645.000

- 315.000

15.541.069

17.376.564

15.332.535

100,22%

95,90%

Prilivi - višina prejetih
18.336.034
konc.dajatev
minus stanje terjatev do
konc. dajatev na presečni dan
preteklega leta
plus stanje terjatev do
koncesijski dajatev na
presečni dan tekočega leta
plus odprava rezervacij zaradi
preveč dobljenih sredstev v
preteklem letu
minus oblikovanje rezervacije
zaradi preveč dobljenih
sredstev v tekočem letu
SKUPAJ BILANČNI PRIHODKI
Gibanje koncesijskih prilivov
na prejšnje leto

113,80%

85,80%

80,60%

127,80%

Odtoki plačila organizacijam

19.016.032

18.148.682

17.286.957

17.319.785

16.812.123 16.412.083

Razpisana sredstva

17.751.000

18.333.000

17.460.000

17.493.000

16.941.050 17.003.250

107,10%

99,00%

99,00%

99,00%

99,24%

96,52%

20.548.004

19.062.837

17.468.542

18.271.003

18.251.213

17.110.440

17.200.489

13.705.267

16.880.476

16.230.913

15.565.411

1.862.348

3.763.275

1.390.527

2.020.300

1.545.029

467.701

499.555

498.180

518.295

523.420

517.796

21.147.545

19.850.676

18.665.282

19.111.216

17.464.231

17.102.452

2,21%

2,52%

2,67%

2,71%

3,00%

3,03%

11.524

15.830

35.750

0

0

0

- 599.541

- 787.839

- 1.196.740

- 840.213

1.948.923

- 216.906

2,28%

2,62%

2,85%

2,84%

2,87%

3,03%

Odtoki v primerjavi
z razpisanimi sredstvi
Prilivi iz koncesij in dividend

Gibanje prilivov brez dividend
19.206.034
Loterije Slovenije d. d
Dividende Loterije Slovenije
1.341.970
d. d
Odhodki za delovanje
Odhodki za poslovanje
Delež odhodkov za delovanje
v odhodkih za poslovanje
Davek od dohodka pravnih
oseb
Presežek prihodkov nad
odhodki
Stroški za delovanje v
primerjavi z vsemi prilivi
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1. UVOD
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju Fundacija) je v poslovno leto 2020 vstopila bolj optimistično kot v preteklem letu.
Svet Fundacije je namreč Finančni načrt za leto 2020 sprejel v višini 17.700.000 €, kar je bilo
za 1,3 % več kot pa v letu 2019, ko je le ta znašal 17.465.000 €. Zaradi generiranja občutnega
presežka prihodkov nad odhodki v letu 2019, se je zdel takšen finančni načrt še vedno
dosegljiv.
Žal pa je epidemija virusne bolezni COVID-19, ki se je z začetku leta 2020 začela širiti tudi po
Sloveniji, močno zarezala tako v prihodke same fundacije, kot tudi v delovanje strokovne
službe.
Ne glede na to, pa je Fundacija tudi v letu 2020 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 2020 je bilo na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO objavljenega še v
letu 2019 za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij namenjeno 17.175.000 € in
sicer 11.163.750,00 € za invalidske organizacije in 6.011.250,00 € za humanitarne organizacije.
Prilivi Fundacije so bili tudi v letu 2020 pod želeno ravnjo in so znašali 16.877.559 €.
Fundacija je tako po letu 2019, ko je generirala občuten presežek prihodkov nad odhodki,
ponovno izkazovala 'izgubo', saj je presežek odhodkov nad prihodki znašal 216.906 €.
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev so bili v letu 2020 bistveno nižji kot v letu 2019 in so
znašali 15.332.535 € kar je za 5,5% manj kot v preteklem letu.
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 nižanja koncesijskih dajatev resno ogroženo delovanje
5

skoraj 30 invalidskih in preko 80 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 si bomo leto 2020 zapomnili po tem, da je bil izdelan in sprejet nov načrt
integritete. Načrt integritete ter ukrepi, ki jih mora Svet Fundacije sprejeti, da realizira zahteve
iz Revizijskega in Porevizijskega poročila Računskega sodišča RS, bodo podlaga za pripravo
nadaljnjih spremembe in dopolnitve naših aktov in dela Fundacije.
Izražamo pričakovanje, da bo FIHO v naslednjem mandatnem obdobju 2022-2027 vstopil v
novo razvojno obdobje, obdobje izboljšav, ki bodo na eni strani vodile v uporabnikom
prijaznejše poslovanje, na drugi strani pa v še bolj transparentno in objektivnejše razporejanje
sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam. Pri tem pa ne smemo izgubiti izpred oči
izhodišča po odpravljanju administrativnih ovir ter uvajanju prijaviteljem bolj prijaznih
postopkov.

Ljubljana, marec 2022
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1.1. Poročilo Nadzornega odbora FIHO o pregledu Zaključnega računa za leto 2020
Fundacije FIHO ter porabi sredstev, ki so namenjena za delo fundacije
Nadzorni odbor fundacije je na svoji 18. seji dne 25. 2. 2021 v skladu z 28. členom 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) obravnaval Zaključni račun za leto 2020 FIHO ter
porabo sredstev, ki so namenjena za delo fundacije. Na seji nadzornega odbora sta bila
prisotna dva člana. Tretji član NO FIHO je v mesecu juniju 2020 odstopil in FIHO dotlej še ni
prejel sklepa od Vlade RS.
Pri svojem delu je nadzorni odbor pregledal:
- računovodska izkaza fundacije:
o Bilanco 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);
o 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);
- Letno poročilo fundacije FIHO za leto 2020;
- stroške za delovanje Fundacije v letu 2020 ter
- poročilo o delu inventurne komisije.
Pri vodenju poslovnih knjig v letu 2020 je fundacija upoštevala:
•
•
•
•
•
•

•

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).
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Nadzorni odbor je pri svoji presoji in v skladu s svojimi pooblastili upošteval zlasti:
• 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);
• 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);
• Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/98, 45/05,
23/08 in 9/09);
• Poslovnik o delu FIHO;
• Finančni načrt FIHO za leto 2020 (14. seja sveta FIHO, 24. 9. 2019) ter
• Finančni načrt za delovanje FIHO v 2020 (11. Seja sveta FIHO, 24. 9. 2019).
Pri svojem delu se je nadzorni odbor:
- dodatno seznanil z ustnim poročilom pooblaščene računovodkinje družbe Simič &
partnerji d. o. o. s strani gospe Eve Tomšič Porenta. Pri tem je pregledal postavke
bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Ugotovil je da znašajo prihodki od poslovanja
Fundacije v letu 2020 15.332.535 €, finančni prihodki 1.545.024 €, ter drugi prihodki
7.887 €, kar skupaj znese 16.885.546 €. Celotni odhodki Fundacije so znašali
17.102.452 €, tako da znaša presežek odhodkov nad prihodki 216.906 €. Nadzorni
odbor je pregledal in se seznanil tudi s poročilom popisne komisije ter na podlagi
razprave ugotovil, da nima nobenih zadržkov do potrditve oziroma sprejema
zaključnega poročila Fundacije v predloženi obliki;
- dodatno seznanil s predstavitvijo Letnega poročila fundacije FIHO za leto 2019, ki ga je
opravil bivši direktor Fundacije Vladimir Kukavica. Nadzorni odbor je na vprašanja
povezana s poslovanjem, ki jih je postavil direktorju dobil izčrpna in zadovoljiva
pojasnila;
- dodatno seznanil s porabo sredstev za delovanje Fundacije v letu 2020 ter ugotovil, da
je bila poraba znotraj sprejetega Finančnega načrt FIHO za leto 2020, ki ga je sprejel
svet FIHO. Fundacija je za svoje delovanje porabila 518.619,00 €, v finančnem načrtu
pa je bil predviden znesek v višini 523.950,00 €. Nadzorni odbor je pregledal tudi
porabo po posameznih kontih ter sprejel pojasnila direktorja o razlogih za odstopanje
po posameznih postavkah;
- dodatno seznanil s Poslovnim načrtom fundacije FIHO za leto 2020. Direktor je ob
predstavitvi ter ob kasnejšemu razgovoru pojasnil poslovni načrt ter prioritete ter
razloge za njih, ki izhajajo iz poslovnega načrta.
Na podlagi poglobljene, tehtne in kritične razprave je nadzorni odbor soglasno sprejel
naslednje sklepe:
1.
2.

Nadzorni odbor predlaga svetu Fundacije, da potrdi predlagani Zaključni račun
Fundacije za leto 2020
Nadzorni odbor se je seznanil z letnim poročilom Fundacije

Predsednik Nadzornega odbora
mag. Vladimir PEGAN
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1.2. Poročilo o delu Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v letu 2020
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim
organizacijam (v nadaljevanju: komisija) je bila za mandat 2017 – 2022 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 komisije, na kateri so člani v skladu s 26. členom Pravil
FIHO izmed članov komisije izvolili predsednico Mirjam Kanalec in namestnico predsednice
komisije Aleksandro Rijavec Škerl. Na 3. izredni seji Sveta FIHO, ki je potekala 6.2.2020 sta bila
iz mesta članov komisije razrešena Mirjam Kanalec, predsednica komisije in Ivo Jakovljevič,
član komisije. V nadaljevanju 3. izredne seje Sveta FIHO, ki je potekala 2.3.2020 sta bila na
mesto razrešenih članov komisije izvoljena Polona Šmid in Andrej Pagon. Na prvi redni seji
komisije (86. seja komisije), ki je potekala po razrešitvi dveh članov komisije in izvolitvi dveh
novih članov komisije so člani komisije v skladu s 26. členom Pravil FIHO izmed članov komisije
izvolili novo predsednico Aleksandro Rijavec Škerl in novo namestnico predsednice Zdenko
Ornik. 30.9.2020 je bil na 18. redni seji Sveta FIHO, po odstopu svetnice Polone Car, na njeno
mesto imenovan nov član komisije Brane But. Komisija je sestavljena iz strokovnjakov različnih
področij, s formalnimi in neformalnimi znanji, ter dolgoletnimi izkušnjami s področja
invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva.
Člani komisije pri svojem delu upoštevajo 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, 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.
Komisija se je v letu 2020 sestala na 8 rednih (od tega so štiri seje potekale preko spleta, dve
v kombinaciji preko spleta in v fizični obliki) in eni izredni seji, na katerih je sklepala o 38
zadevah (sklicanih je bilo 9 rednih sej, vendar je bila ena redna seja preklicana zaradi
nesklepčnosti). Nadaljevalna seja ocenjevanja prispelih vlog invalidskih organizacij na Javni
razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2021 je v letu 2020 potekala v obliki 6 srečanj oz.
delov. V skladu z akti FIHO je seje sklicevala predsednica komisije. Vsi člani se zavedajo
pomembnosti dela komisije, zato je bila njihova udeležba na sejah praviloma 100%, z manjšimi
izjemami, vendar vedno sklepčna.
Zaradi razglašene epidemije COVID-19 so štiri seje komisije potekale preko video povezave Go
To Meeting, seji o odpiranju vlog invalidskih organizacij, prispelih na Javni razpis za
razporeditev sredstev FIHO v letu 2021 in seja ocenjevanja prispelih vlog invalidskih organizacij
na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021, ki je potekala v več delih pa sta
potekali delno v fizični in delno v video obliki.
Delo komisije je bilo zaradi poteka sej preko video povezave, novih članov komisije (med njimi
je tudi slep član komisije) in novih strokovnih sodelavk, ki še niso bile usposobljeno za delo z
aplikacijo »Razpisi« zelo naporno in oteženo.
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Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021
Komisija je vloge na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2021 odpirala na 92. seji
dne 8.12.2020. Prispelo je 30 vlog IO. Vse so izpolnjevale pogoje za sofinanciranje iz sredstev
FIHO. Komisija je z vsebinsko obravnavo vlog pričela na svoji 93. seji dne 15.12.2021, ki je
potekala v več delih. V letu 2020 se je komisija za potrebe ocenjevanja vlog invalidskih
organizacij sestala šestkrat in ocenila finančno ovrednotene programe 8 invalidskih
organizacij, ki so v svojih vlogah zaprosile za sredstva FIHO za sofinanciranje 54 programov na
državni in 22 programov na lokalni ravni. Z ocenjevanjem vlog invalidskih organizacij je
komisija nadaljevala v letu 2021.
Ostale aktivnosti komisije:
Komisija je ponovno obravnavala dve pritožbi IO na podlagi sklepa NO. Ene pritožbe ni
obravnavala, ker ni imela dostopa do aplikacije »Razpisi«. Podala je dve soglasij k odprodaji
osnovnih sredstev, ki so bila v preteklosti sofinancirana s strani FIHO. V skladu z Navodilom o
razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO je obravnavala 28 vlog IO za dodelitev sredstev iz
rezervnega sklada, od katerih je 24 vlog predlagala Svetu FIHO za sofinanciranje v skupni višini
56.504,63 €.
Komisija se je v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO
seznanila z vlogami dveh organizacij o prenosu neporabljenih sredstev FIHO iz preteklega leta
v tekoče leto in ter osmimi vlogami za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO.
Komisija Poročila o poročilih o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov IO
iz sredstev FIHO za leto 2019 s strani strokovne službe FIHO ni prejela. Z obravnavo poročil IO
je namreč v preteklosti komisija dobila dodatne informacije glede realizacije zastavljenih ciljev
IO, kar je upoštevala pri obravnavi vlog IO. Na priporočilo Komisije za akte je komisija pričela
z obravnavo Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih
programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Pri tem je upoštevala priporočilo iz
revizijskega in post-revizijskega poročila Računskega sodišča.
Komisija je na podlagi zaprosila za posredovanje informacij s strani Komisije za preprečevanje
korupcije podala obrazložitev katere kriterije komisija upošteva pri ocenjevanju in pripravi
predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam.
Člani komisije so se pred pričetkom ocenjevanja prispelih vlog organizacij udeležili
izobraževanja o ocenjevanju vlog in uporabi aplikacije »Razpisi«, ki je bilo izvedeno v
sodelovanju z IT Group.
Komisija je v letu 2020 pogrešala sodelovanje z vodstvom fundacije, strokovno podporo
strokovne službe v delu poteka seje (druga polovica leta), priprave gradiva in pri ocenjevanju
vlog prispelih na javni razpis za razporeditev sredstev ter z vidika pravne pomoči pri
oblikovanju sklepov in svetovanju pri vodenju sej ter nejasnih situacijah, kjer bi bila strokovna
pomoč komisiji vsaj dobrodošla, če ne nujno potrebna.
Predsednica Invalidske komisije:
Aleksandra Rijavec Škerl
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1.3. Poročilo o delu Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v letu 2020
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam (v nadaljevanju: humanitarna komisija) je izvedla 9 rednih sej. Vsebina sej
komisije se je v začetku leta nanašala na obravnavo poročil o izvajanju finančno ovrednotenih
letnih delovnih programov humanitarnih organizacij, ki so jim z letnim sklepom sveta FIHO
odobrili sredstva za leto 2019. Humanitarna komisija je analizirala ocenjevanje vlog na podlagi
javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020 ter pripravila usmeritve za
predvidene spremembe aktov FIHO. Pripravila je predloge sprememb Pravilnika o merilih in
pogojih za uporabo sredstev FIHO v RS, kot je zahtevalo Računsko sodišče RS.
Humanitarna komisija je obravnavala vloge humanitarnih organizacij za prenos neporabljenih
sredstev iz leta 2019 ter obravnavala vloge za do/financiranje iz rezervnih sredstev fundacije
glede na določila veljavnih aktov FIHO. Komisija je obravnavala pritožbe dveh humanitarnih
organizacij na sklepe o razporeditvi sredstev za leto 2019. Predsednik humanitarne komisije
se je v tej zvezi udeležil seje Nadzornega odbora FIHO. Pripravljeni so bili predlogi sklepov za
dodelitev sredstev iz rezervnega sklada za seje Sveta FIHO.
Komisija je bila v začetku leta seznanjena z razglasitvijo epidemije virusa SARS-Covid in je svoje
delo sproti prilagajala uvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe. Seje Sveta FIHO so
se pričele izvajati v korespondenčni obliki. Humanitarna komisija uvedla sestajanje s pomočjo
videokonferenc. Humanitarna komisija je podala predlog sklepa na Svet FIHO s katerim so
lahko financirane organizacije v času epidemije odobrena sredstva za naložbe v letu 2020
prioritetno uporabile za nabavo prenosnih računalnikov.
Svet FIHO je ob sprejetju finančnega načrta za leto 2021 določil, da se za leto 2021 za
humanitarne organizacije razpišejo sredstva v skupni višini 6.545.000,00 €. Javni razpis FIHO
za financiranje organizacij v letu 2021 je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 09.10.2020.
Invalidska komisija in humanitarna komisija sta skupaj uskladili seznam normativov za
pavšalne vrednosti najpogostejših naložb v osnovna sredstva.
Zaradi ponovne razglasitve epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb je
humanitarna komisija pod posebnimi varovalnimi ukrepi izvedla odpiranje vlog humanitarnih
organizacij na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021 dne 07.12.2020.
Humanitarna komisija je izvedla odpiranje 86 zaprtih ovojnic prispelih vlog humanitarnih
organizacij. Humanitarne organizacije so v prijavi na javni razpis FIHO v svojih vlogah zaprosile
za 14.659.043,37 €. Humanitarna komisija je ugotovila da vloge 7 organizacij niso popolne, saj
štiri niso priložile fotokopij pogodb ali sklepov o sofinanciranju socialnih programov, tri vloge
organizacij pa niso bile podpisane s strani odgovorne osebe ali niso bile ožigosane.
Humanitarna komisija je organizacije pozvala, da vloge v roku dopolnijo, kar so tudi storile.
Humanitarna komisija je v skladu z veljavnimi epidemiološkimi pogoji tekom 73. seje od
15.12.2020 do 15.01.2021 ocenjevala prispele vloge in pripravila predlog razporeditve
sredstev FIHO za leto 2021. Humanitarna komisija je v tej fazi razporejala razpoložljiva sredstva
za leto 2021 za izvajanje posebnih socialnih in drugih programov, delovanje organizacij ter
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predvidene naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje. Razporeditev razpoložljivih
sredstev se je izvajala s pomočjo obstoječe aplikacije.
Glede na poročilo Računskega sodišča RS v zvezi s pregledom delovanja FIHO je komisija tudi
v letu 2020 na Komisijo za akte FIHO in Svet FIHO naslovila več predlogov sprememb Pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, Poslovnika o delu FIHO, Pravilnika o javnem
naročanju FIHO. Žal spremembe tudi v letu 2020 niso bile izvedene. Pričela je tudi s pripravo
sprememb meril in kriterijev za delitev finančnih sredstev organizacijam z željo po večji
transparentnosti. Dokončan in sprejet je bil Načrt integritete FIHO pri čemer so aktivno
sodelovali tudi predstavniki KPK. V letu 2020 je Komisija za preprečevanje korupcije izvajala
nadzor nad delovanjem FIHO v katerem so člani humanitarne komisije podajali odgovore na
vprašanja, katera so bila naslovljena na humanitarno komisijo.
Direktor FIHO gospod Vladimir Kukavica je zagotavljal zakonitost delovanja fundacije in
organizirati delo strokovne službe tako, da bo pri delu komisije čim bolj v pomoč. Novo
zaposlene delavke v strokovni službi so se v letu 2020 uvajale v delo, člani humanitarne
komisije so pri izvedbi nalog skušali čim bolj pomagati. Pomoč humanitarni komisiji je bila
okrnjena tudi zaradi pogojev delovanja v času epidemije in bolniških odsotnosti zaposlenih.
Predsednik Humanitarne komisije
Ljubo Hansel

1.4. Poročilo o delu Komisije za pripravo aktov FIHO v letu 2020
V skladu s 25., 26. in 27. členom Pravil fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji je pri Svetu FIHO ustanovljena stalna Komisija za pripravo
aktov fundacije (pravil fundacije, za pripravo pravilnika o merilih in pogojih za uporabo
sredstev fundacije in drugih splošnih aktov fundacije (skrajšano Komisija za akte FIHO - v
nadaljevanju: komisija). Komisija ima 7 članov, ki jih je izmed članov Sveta FIHO imenoval Svet
FIHO. Mandat članom komisije poteče s potekom mandata Sveta FIHO. Predsednika in
namestnika predsednika komisije so 10.10.2017 za mandatno obdobje izmed sebe izvolijo
člani komisije večino vseh članov komisije. Zaradi razrešitve namestnika predsednika komisije
(ni več član Sveta FIHO) je bilo potrebno izvoliti novega.
Komisija je imela tudi v letu 2020 ambiciozen program sprememb in dopolnitev aktov FIHO, ki
so posledica zahtev Računskega sodišča RS in Komisije za preprečevanje korupcije RS v
preteklem obdobju, predvsem pa po sprejetju Načrta integritete FIHO. Komisija za akte je
pripravila predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika za delovanje FIHO, ki ga je obravnaval
Svet FIHO in sprejel odločitev, da je predlog primeren za nadaljevanje aktivnosti za sprejem,
vendar je Covid-19 onemogočil izvedbo seje komisije (ko je bila sklicana, je seja odpadla zaradi
bolezni in odsotnosti članov komisije). Sklicana je bila tudi seja komisije za obravnavo
sprememb in dopolnitev Pravil za financiranje FIHO v RS, ki jih je decembra 2019 posredovala
Komisija za ocenjevanje invalidskih organizacij FIHO, vendar seja zaradi odsotnosti članov ni
bila sklepčna.
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Pri pripravi Javnega razpisa za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS za
leto 2021 so člani komisije na sejah kolegija predsednika Sveta FIHO prispevali potrebne
predloge sprememb in dopolnitev razpisa, ki so omogočile ustrezno oblikovanje stališč, da je
bil lahko kljub epidemiološkim razmeram v Republiki Sloveniji izveden javni razpis za
ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim
organizacijam.
K manjši aktivnosti članov komisije je prispevalo tudi neaktivno in nerazumljivo prelaganje
sprejema novega Zakona o fundacijah v RS, ki je nujen za uspešno delovanje številnih
organizacij, zvez in društev v Sloveniji. Zaradi neusklajenih predlogov in sprememb Vlade RS,
so bila naša pričakovanja za sprejem in njegovo uporabo žal prevelika, ker ni pripravljenosti
in razumevanja, kaj vse dela in omogoča civilna družba v Sloveniji – zanesljivo še ni tisti
trenutek, da bo lahko vse opravljala država in njeni organi namesto civilne družbe, njenih
prostovoljcev, aktivistov in zaposlenih strokovnih ljudi.
Člani komisije se zavedamo svojih nalog in obveznosti pri dopolnjevanju aktov FIHO in upamo,
da bodo razmere in pogoji za uspešno delovanje takšni, da nam bodo omogočali pripravo
predlogov za sprejem na sejah Sveta FIHO.
Predsednik komisije za pripravo aktov
Alojz Kovačič

1.5. 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 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.
Prav tako so koncesijske dajatve izvajalcev iger na srečo nepogrešljive in odločilno vplivajo na
razvoj pri vseh prejemnikih sredstev humanitarnih organizacij, tako klasičnih dobrodelnih,
organizacijah kroničnih bolnikov in samopomočnih organizacij. Brez teh sredstev bi bili socialni
programi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije zelo osiromašeni, socialna slika državljanov
pa precej slabša.
Pomembna kakovost koncesijskih sredstev od iger na srečo je tudi v tem, da za njihove
uporabnike pomenijo razmeroma zanesljiv in stabilen vir financiranja.
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Namenska poraba koncesijskih sredstev od iger na srečo se je ves čas ohranjala na področju
invalidskih, humanitarnih in športnih dejavnosti. V času Covid razmer krize pa so ta sredstva
še toliko pomembnejša, ker odločilno vplivajo na vzdržnost socialnega položaja invalidov,
socialno ogroženih skupin prebivalstva in ohranjanje športa.
Zato ponovno 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.

1.6. Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2020
Pomembnejše naloge Sveta FIHO so bile:
- 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 članov komisij FIHO,
- odločanje o razporejanju sredstev FIHO na posamezne uporabnike,
- upravljanje premoženja FIHO.
Za sprejemanje odločitev se je Svet FIHO leta 2020 sestal na treh rednih sejah, dveh izrednih,
sedemkrat pa je odločal na korespondenčen način.
- Zaradi razglasitve epidemije je bila fizična prisotnost na sedežu Fundacije zelo otežena,
strokovni sodelavci so delali od doma v spomladanskem in jesenskem času. Prav tako
niso bili izvedeni načrtovani nadzori porabe sredstev v organizacijah.
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Na izpad opravljenih obveznosti v fundaciji so pomembno vplivale tudi izredne
odpovedi o zaposlitvi trem od petih zaposlenih v strokovni službi.
Na 3. izredni seji Sveta FIHO, ki je potekala 6.2.2020 sta bila z mesta članov komisije
razrešena Mirjam Kanalec, predsednica komisije in Ivo Jakovljevič, član komisije. V
nadaljevanju 3. izredne seje Sveta FIHO, ki je potekala 2.3.2020 sta bila na mesto
razrešenih članov komisije izvoljena Polona Šmid in Andrej Pagon.
Na 18. redni seji Sveta FIHO dne 30.9.2020, je bil razrešen Predsednik Sveta FIHO
Simon Švarc, na mesto svetnika je bil imenovan Tomaž Čučnik, po odstopu svetnice
Polone Car, je bil na njeno mesto imenovan nov član komisije Brane But.

Svet FIHO je v letu 2020 obravnaval naslednje pomembnejše teme:
Načrt integritete
Dne 18.5.2020 je bil sprejet načrt integritete FIHO. Komisija za preprečevanje korupcije RS je
Fundaciji sicer že 13.9.2011 izdala odločbo, s katero ji je naložila izdelavo načrta integritete.
Delovna skupina, ki jo je imenoval Svet FIHO, je v sodelovanju s predstavniki KPK v letu 2020
izdelala Načrt integritete, ki zajema 423 ukrepov, identificira 166 dejavnikov tveganja in
opredeljuje 7 specifičnih tveganj.
Razlogi, ki so vodili delovno skupino pri oceni identificiranih tveganj, argumentacija ocene in
ukrepi za odpravo in preprečevanje nastanka novih tveganj neintegritetnih ravnanj, so razvidni
iz zapisnikov delovanja delovne skupine. Vse podrobnosti so navedene v posameznih poglavjih
in tabelah načrta integritete in pripadajočih prilog.
Načrt integritete je rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi
na posameznih delovnih področjih, kot tudi vodstva Fundacije. Prikazuje kritično analizo
izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem tudi možnost za nastanek koruptivnih in drugih
neetičnih ravnanj na eni strani, na drugi pa vsebuje možnosti in ukrepe, kako ta tveganja
obvladati oz. upravljati z njimi.
Zaključni račun FIHO za leto 2019
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 2019. V register osnovnih sredstev FIHO so bila vknjižena vsa osnovna sredstva,
nabavljena leta 2019, ter obračunana amortizacija pri vseh osnovnih sredstvih po zakonsko
predpisanih amortizacijskih stopnjah. Inventurna komisija je v prostorih FIHO opravila popis
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osnovnih sredstev, blagajne, popis stanja denarnih sredstev in kratkoročnih terjatev ter popis
stanja kratkoročnih obveznosti.
Svet FIHO je sprejel finančno poročilo FIHO za leto 2019 s podatki iz bilance stanja na dan
31.12.2019, izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1.2019 do 31.12.2019, prikaz realiziranih
prihodkov in odhodkov za leto 2019 v primerjavi z realizacijo 2018 ter prikaz odhodkov porabe
strokovne službe ter organov FIHO za obdobje 1.1.2019 do 31.12.2019 z realizacijo odhodkov
za leto 2018 s stanjem na dan 31.12.2019:
- skupaj prihodki
19.413.154,00 €
- skupaj odhodki
17.464.231,00 €
- presežek prihodkov nad odhodki
1.948.923,00 €
Ugotovljen je presežek prihodkov nad odhodki iz zaključnega računa v višini 1.948.923,00 €.
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2019
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2019 je bilo posredovano Državnemu
zboru RS, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS in Ministrstvu za
zdravje RS.

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
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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 petem 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. Slednji je bil razrešen dne 30.09.2020, novi predsednik Sveta FIHO pa v letu 2020 še ni
bil izvoljen.
1. Predsednik Sveta FIHO
1. Simon ŠVARC do 30.09.2020
2. Namestnik predsednika sveta FIHO
1. Ivo JAKOVLJEVIČ do 6.2.2020
2. Polona ŠMID od 2.6.2020
3. Nadzorni odbor FIHO
1. mag. Vladimir PEGAN, predsednik
2. Vilko KOLBL, namestnik predsednika
3. Mitja ČANDER, član (odstopil junija 2020)
4. Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO
invalidskim organizacijam
1. Mirjam KANALEC do 6.2.2020 – predsednica komisije, Aleksandra RIJAVEC ŠKERL članica, od 17.4.2020 – predsednica komisije
2. Ivo JAKOVLJEVIČ – namestnik predsednice do 6.2.2020, Zdenka ORNIK- članica, od
17.4.2020 – namestnica predsednice
3. Vinko BILIĆ - član
4. Milan KLAJNŠEK – član
5. Polona CAR – članica do 30.09.2020, Brane But – član od 30.09.2020
6. Polona ŠMID od 2.3.2020 – članica
7. Andrej PAGON od 2.3.2020 – 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
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6. Komisija za pripravo aktov FIHO
1. Alojz KOVAČIČ, predsednik
2. Simon ŠVARC, namestnik predsednika do 30.9.2020
3. Eva GRAČANIN, članica
4. Polona ŠMID, članica
5. Zdenka ORNIK, članica
6. Andrej PAGON, član
7. Martina PISKAČ, članica
Organi FIHO
Nadzorni odbor FIHO
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

direktor
Vladimir Kukavica
FIHO
strokovna
• Breda Oman do 2.10.2020
služba
• Borut Jan od 19.11.2020
• Janja Vrečko do 14.09.2020
• Petra Kene
• Veronika Starič
• Mateja Zobarič Trplan od
13.08.2020
• Tea Jevtić od 5.10.2020

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 fundacije je na 18. seji dne 30.9.2020 sprejel finančni načrt FIHO za leto 2021 in sicer:
•

12.155.000,00 € sredstev za invalidske organizacije, od tega za programe in
delovanje 11.498.450,00 €, za naložbe 535.000,00 € ter za nerazporejena rezervna
sredstva 121.550,00 € sredstev,
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•

•

6.457.500,00 € sredstev za humanitarne organizacije, od tega za programe in
delovanje splošnih dobrodelnih organizacij 5.167.440,00 €, organizacij kroničnih
bolnikov 913.615,00 €, organizacij za samopomoč 220.305,00 €, za naložbe v
organizacijah 178.190,00 € ter za nerazporejena rezervna sredstva 64.575,00 €
sredstev,
550.000,00 € - 2,8 % za delovanje Fundacije.

Skupni odhodki po finančnem načrtu za leto 2021 znašajo 19.250.000,00 €.
Predlog razpisa sredstev po virih

2021

KONCESIJE

Loterija Slovenije d. d.

14.400.000,00

Športna loterija d. d.

1.200.000,00

Posebne igre na srečo

660.000,00

Dividende Loterija Slovenije d. d.

1.490.000,00

Drugi prihodki

0,00

Prenos iz preteklih let

1.500.000,00

SKUPAJ

19.250.000,00

Predlog razpisa sredstev po namenu
Za delovanje fundacije (do 3% = 577.500,00)

Humanitarne organizacije

Invalidske
organizacije

Skupaj za razdelitev
Za so/financiranje posebnih socialnih programov in
storitev ter delovanje organizacij
Za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
Nerazporejena rez. sredstva
SKUPAJ
Za financiranje oziroma sofinanciranje socialnih
programov in storitev splošnih dobrodelnih org.
Za financiranje oziroma sofinanciranje socialnih
programov in storitev org. za kronične bolnike
Za financiranje oziroma sofinanciranje socialnih
programov in storitev org. za samopomoč
Za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
Nerazporejena rez. sredstva

550.000,00
18.700.000,00
11.498.450,00
535.000,00
121.550,00
12.155.000,00
5.167.440,00
913.615,00

220.305,00
178.190,00
65.450,00

SKUPAJ
SKUPAJ

2021

6.545.000,00

RAZPISANA SREDSTVA

19.250.000,00
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2.3. Financiranje invalidskih organizacij v letu 2020
2.3.1 Javni razpis
Svet FIHO je na podlagi sprejetega finančnega načrta za leto 2020 in skladno s 5. členom
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju: Pravilnik) določil, da
se za leto 2020 za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanja in naložb v osnovna
sredstva ter njihovo vzdrževanje 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 njihovo vzdrževanje 442.084,50 €. Na
podlagi 13. in 14. člena Pravilnika je Svet FIHO določil tudi vsebino javnega razpisa za leto 2020,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 59/2019 z 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.
V spodnjem grafikonu je razviden trend gibanja razpisanih sredstev za zadnjih pet let.

Trend gibanja razpisanih sredstev FIHO za invalidske
organizacije
€12.000.000
€11.800.000
€11.600.000
€11.400.000
€11.200.000
€11.000.000

€10.800.000
€10.600.000
€10.400.000
2016

2017

2018

2019

2020

Invalidske organizacije, ki so izpolnjevale pogoje za prijavo na razpis FIHO za leto 2020, so
skladno s 5. točko besedila javnega razpisa svojo vlogo izpolnile v spletnem programu
»Razpisi«, ki je bil na voljo na spletni strani FIHO www.fiho.si. Na Javni razpis za razporeditev
sredstev FIHO v letu 2020, objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/2019 z dne 4.10.2019, se je
prijavilo 29 invalidskih organizacij, ki so zaprosile za sredstva v skupni višini 23.133.423,49 €,
od tega za izvajanje posebnih socialnih programov 15.613.058,16 €, za delovanje 4.774.086,24
€ in za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje v višini 2.746.279,09 €.
V postopku odpiranja vlog je bilo ugotovljeno, da ena invalidska organizacija ne izpolnjuje
pogojev za sofinanciranje iz sredstev FIHO, preostalim 28 organizacijam pa je bilo razporejenih
sredstev v višini 11.052.112,50 €.
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2.3.2 Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v letu 2020
Sredstva za programe, delovanje in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje
invalidskih organizacij v 2020
Upoštevajoč razmerja, določena v zadnji alineji 5. člena Pravilnika in v 3. odstavku 23. člena
Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov
(v nadaljevanju: Navodilo), je bilo za leto 2020 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 in njihovo vzdrževanje 442.077,51
€ sredstev, kar skupaj znaša 11.052.112,50 €.
Namenska sredstva FIHO je prejelo 28 invalidskih organizacij, število prejemnic sredstev se je
glede na preteklo leto povečalo za 4 invalidske organizacije.
Razporeditev sredstev FIHO po posameznih invalidskih organizacijah v letu 2020
Zap
št.

Šif.

Organizacija

Programi

Delovanje

Naložbe

Skupaj

1.

I01

1.136.560,79 €

284.450,84 €

47.878,74 €

1.468.890,37 €

2.

I02

1.131.624,36 €

281.661,19 €

46.313,87 €

1.459.599,42 €

3.

I03

515.803,66 €

127.449,35 €

45.701,72 €

688.954,73 €

4.

I04

562.847,24 €

141.985,41 €

54.000,00 €

758.832,65 €

5.

I05

322.706,34 €

82.812,50 €

15.000,00 €

420.518,84 €

6.

I06

1.136.765,84 €

288.169,15 €

42.206,22 €

1.467.141,21 €

7.

I07

1.188.454,12 €

303.224,68 €

50.602,50 €

1.542.281,30 €

8.

I08

373.531,04 €

93.051,25 €

37.000,00 €

503.582,29 €

9.

I09

290.005,59 €

75.499,15 €

300,00 €

365.804,74 €

10.

I10

355.117,82 €

89.089,50 €

11.188,62 €

455.395,94 €

11.

I11

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
društev za pomoč
osebam z motnjami
v duševnem razvoju
Slovenije
Zveza delovnih
invalidov Slovenije
Sonček – Zveza
društev za
cerebralno paralizo
Slovenije so.p
Zveza društev
civilnih invalidov
vojn Slovenije
Zveza društev
vojnih invalidov
Slovenije
Zveza za šport
invalidov Slovenije
– Slovenski
paralimpijski komite

399.320,58 €

105.788,58 €

20.000,00 €

525.109,16 €
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12.

I12

13.

I13

14.

I14

15.

I15

16.

I17

17.

I18

18.

I19

19.

I20

20.

I21

21.

I22

22.

I23

23.

I25

24.

I27

25.

I29

26.

I30

27.

I32

28.

I35

Društvo
laringektomiranih
Slovenije
Zveza invalidskih
društev ILCO
Društvo revmatikov
Slovenije
Združenje invalidov
- Forum Slovenije
Društvo paralitikov
Slovenije
Društvo študentov
invalidov Slovenije
YHD - Društvo za
teorijo in kulturo
hendikepa
Društvo gibalno
oviranih invalidov
Slovenije Vizija
Sklad Silva –
Društvo za
kakovostno življenje
ljudi s posebnimi
potrebami
»Invalid« Zveza
društev gibalno
oviranih in oseb z
invalidnostjo
Slovenije
Društvo Vita za
pomoč po nezgodni
poškodbi glave
Društvo za kronično
vnetno črevesno
bolezen
Kulturno prosvetno
in športno
rekreacijsko društvo
slepih in slabovidnih
Karel Jeraj
Združenje
gluhoslepih
Slovenije DLAN
Združenje vojnih
invalidov in svojcev
padlih 1991
Downov sindrom
Slovenija, društvo
za kakovostno
življenje ljudi z
Downovim
sindromom
Društvo
amputirancev
Slovenije
SKUPAJ

119.196,64 €

28.871,34 €

150.565,92 €

37.633,98 €

3.900,00 €

192.099,90 €

231.110,04 €

56.071,71 €

2.781,60 €

289.963,35 €

65.647,69 €

22.354,45 €

15.000,00 €

103.002,14 €

38.731,29 €

11.551,84 €

72.270,76 €

25.089,44 €

27.719,32 €

12.085,31 €

29.938,86 €

13.192,74 €

535,00 €

43.666,60 €

31.169,94 €

14.540,53 €

3.000,00 €

48.710,47 €

62.072,72 €

22.353,25 €

34.278,21 €

17.082,93 €

1.000,00 €

52.361,14 €

63.768,05 €

21.670,48 €

1.800,00 €

87.238,53 €

7.525,31 €

3.645,50 €

38.086,95 €

17.067,56 €

31.998,34 €

87.152,85 €

7.861,44 €

3.808,32 €

1.170,90 €

12.840,66 €

21.413,51 €

5.962,24 €

6.586,86 €

3.190,88 €

700,00 €

10.477,74 €

8.420.680,89 €

2.189.354,10 €

442.077,51 €

11.052.112,50 €
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148.067,98 €

50.283,13 €
10.000,00 €

107.360,20 €
39.804,63 €

84.425,97 €

11.170,81 €

27.375,75 €

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.
FIHO je skladno s podpisanimi pogodbami odobrena sredstva invalidskim organizacijam prejemnicam nakazoval v obliki mesečnih dvanajstin, pri čemer je realizacija nakazil bila
96,4%, saj zaradi nižjih prilivov sredstev, kot so bila določena v finančnem načrtu FIHO za leto
2020, FIHO ni uspelo izpolniti svojih obveznosti iz pogodbe o financiranju in uporabi sredstev
FIHO v letu 2020. Organizacije so v mesecu novembru prejele 80% dvanajstine, v mesecu
decembru pa 76,8% dvanajstine, skupaj torej 3,6 % manj kot je bilo odobreno za leto 2020.
Invalidske organizacije, ki skozi leta prejemajo največ sredstev FIHO so: Zveza društev slepih
in slabovidnih Slovenije, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Zveza Sožitje - Zveza
društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije in Zveza delovnih
invalidov Slovenije. Prikaz odobrenih sredstev v preteklem petletnem obdobju je razviden iz
spodnjega grafikona.

Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam
2016-2020
€1.800.000,00
€1.600.000,00
€1.400.000,00
€1.200.000,00
€1.000.000,00
€800.000,00
€600.000,00
€400.000,00
€200.000,00
€I01 I02 I03 I04 I05 I06 I07 I08 I09 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I25 I27 I29 I30 I32 I35
2016

2017

2018

2019

2020

Spremembe namembnosti razporejenih sredstev FIHO invalidskih organizacij v 2020
Iz dostopnih podatkov izhaja, da je v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah
namembnosti sredstev FIHO v letu 2020 za spremembo namembnosti odobrenih sredstev
FIHO zaprosilo 6 invalidskih organizacij, kar je razvidno iz spodnje tabele.
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Zap.
št. Ime organizacije

1.

Društvo gibalno oviranih
invalidov Slovenije Vizija

Postavka spremembe IZ

2.

3.

4.

Zveza Sožitje – Zveza
društev za pomoč osebam
z motnjami v duševnem
razvoju Slovenije

Sonček – Zveza društev za
cerebralno paralizo
Slovenije so.p

Postavka spremembe V

Naložba v osnovna sredstva:
Naložba v osnovna sredstva:
TV sprejemnik LCD LED
pralni stroj Gorenje
PHILIPS 43PFS6805/12 za
W75F23/IS1
235,00 € Hiša zaupanja
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine
Program »Šport in
rekreacija«

Zveza paraplegikov
Slovenije

Znesek

Program »Kompenziranje
2.000,00 € invalidnosti«

Program »Interesne
Program »Kompenziranje
dejavnosti«
1.000,00 € invalidnosti«
Društvo paraplegikov Istre in Krasa
Program »Šport in
rekreacija«
Program »Interesne
dejavnosti«
Program »VŽU«
Program »Družinski
programi«
Program »Družinski
progami«

2.987,97 €

Program »Prevozi«

699,45 €
Program »Prevozi«
8.000,00 € Program »Dnevni center«
Program »Informativna
7.000,00 € dejavnost«
Program »Posebna strokovna
6.000,00 € pomoč«

Program »Celovita
obnovitvena rehabilitacija« v
društvu Ljubljana in
Obalnemu društvu

414,84 €

Delovanje društva 01Ljubljana

500,00 €

Delovanje društva 02Dolenjska in Bela Krajina

400,00 €

Delovanje društva 04Maribor

500,00 €
500,00 €

Delovanje društva 05Gorenjska
Delovanje društva 06-Celje

500,00 €

Delovanje društva 07Koroška

500,00 €

Delovanje društva 08-Ptuj Ormož

500,00 €
400,00 €

Delovanje društva 10-Sonček
- Športno društvo cerebralne
paralize
Delovanje društva 11-Posavje

500,00 €

Delovanje društva 12-Nova
Gorica

Delovanje društva 15Notranska
Program »Ohranjanje
2.000,00 € zdravja«
500,00 €

5.

Zveza društev vojnih
invalidov Slovenije (DR)

Program »Integracija vojnih
invalidov«

Program »Posebna
1.000,00 € informativna dejavnost«
Društvo vojnih invalidov Celje:
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Program »Ohranjanje
zdravja«

Program »Preprečevanje in
odpravljanje ovir ter tehnični
1.000,00 € pripomočki«

Program »Preprečevanje in
Program »Kompenziranje
odpravljanje ovir ter tehnični
invalidnosti«
1.000,00 € pripomočki«
Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine:
Program »Preprečevanje in
odpravljanje ovir ter tehnični
Program »Usposabljanje«
2.000,00 € pripomočki«
Društvo vojnih invalidov za Koroško:
Zveza društev vojnih
invalidov Slovenije (LR)

Program »Preprečevanje in
odpravljanje ovir ter tehnični
Program »Usposabljanje«
1.000,00 € pripomočki«
Društvo vojnih invalidov Ljubljana:
Program »Skrb za zdravje
2.019,44
€
vojnih invalidov z rekreacijo«
Naložbe ozvočenja DVI
Program »Posebna
Ljubljana
informativna in založniška
500,00 € dejavnost«
Društvo vojnih invalidov Severne Primorske:
Program »Informativna
Program »Usposabljanje«
900,00 € dejavnost«
Društvo vojnih invalidov Slovenske Istre Koper:
Program »Kompenziranje
invalidnosti«

6.

Združenje multiple
skleroze Slovenije

Osnovna sredstva za nakup
osebnega avtomobila

Program »Preprečevanje in
odpravljanje ovir ter tehnični
1.350,00 € pripomočki«

15.000,00 €

Delovanje - snemanje
dokumentarnega filma z
naslovom Pot bolnika MS

Razporeditev rezervnih sredstev FIHO invalidskim organizacijam v 2020
V letu 2020 je od 28 prejetih vlog za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO pogoje za
sofinanciranje izpolnjevalo 24 vlog 14 organizacij, katerim je bilo razporejenih sredstev v višini
56.504,63 €.
Zap št. Organizacija

Namen

1.

Zveza delovnih invalidov Slovenije

MDI Ptuj - nakup fotokopirnega stroja

700,00 €

2.

Zveza delovnih invalidov Slovenije

MDI Krn Tolmin - prenosnik in tiskalnik

1.000,00 €

3.

Društvo paralitikov Slovenije

Popravilo kombiniranega vozila

4.

Zveza paraplegikov Slovenije

Nakup dveh prenosnih računalnikov

1.400,00 €

5.

Zveza paraplegikov Slovenije
Zveza za šport invalidov Slovenije Slovenski paralimpijski komite

DP Podravja - popravilo kombiniranega vozila

1.042,00 €

6.

Popravilo kombiniranega vozila
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Znesek

722,13 €

445,40 €

8.

Zveza društev civilnih invalidov vojn
Slovenije
Zveza društev civilnih invalidov vojn
Slovenije

9.

Združenje multiple skleroze Slovenije Nakup prenosnih računalnikov

2.800,00 €

10.

Zveza paraplegikov Slovenije
Zveza društev civilnih invalidov vojn
Slovenije
Zveza za šport invalidov Slovenije –
Slovenski paralimpijski komite

2.361,62 €

7.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

Nakup nadomestnega projektorja

345,14 €

DCIV Dolenjske - Nakup MF naprave

265,99 €

Tehnična prenova oglasa "Zlomljena vrtnica"

Sanacija sanitarij v Domu Pri Mejašu
Popravilo kombiniranega vozila – Renault
Master
Celovito obnovo sanitarij v IV. nadstropju PS
Lesnina, Parmova 53, 1000 Ljubljana in za
Društvo laringektomiranih Slovenije izdelavo WC za invalide v pritličju PS Lesnina
Celovito obnovo stropa hodnika v IV. nadstropju
Društvo laringektomiranih Slovenije PS Lesnina, Parmova 53, 1000 Ljubljana
Celovito obnovo sanitarij v IV. nadstropju PS
Lesnina, Parmova 53, 1000 Ljubljana in za
Invalidsko društvo ILCO
izdelavo WC za invalide v pritličju PS Lesnina
Celovito obnovo stropa hodnika v IV. nadstropju
Invalidsko društvo ILCO
PS Lesnina, Parmova 53, 1000 Ljubljana
Celovito obnovo sanitarij v IV. nadstropju PS
Lesnina, Parmova 53, 1000 Ljubljana in za
Društvo revmatikov Slovenije
izdelavo WC za invalide v pritličju PS Lesnina
Nakup dveh prenosnih računalnikov za potrebe
Zveza delovnih invalidov Slovenije
strokovne službe ZDIS in predsednika ZDIS
Sonček – Zveza društev za cerebralno Popravilo kombiniranih vozil za prevoz gibalno
paralizo Slovenije so. p.
oviranih oseb
YHD - Društvo za teorijo in kulturo
Sofinanciranje nabave treh prenosnih
hendikepa
računalnikov in ene tablice
Sofinanciranje sanacije kopalnic v kapacitetah
ZDIS za ohranjanje zdravja v Termah Čatež –
Zveza delovnih invalidov Slovenije
hišica 1 in hišica 2,
Zveza Sožitje – Zveza društev za
pomoč osebam z motnjami v
Kritje stroškov sanacije po izlivu vode v sejni
duševnem razvoju Slovenije
sobi na Samovi 9, v Ljubljani
Kritje stroškov zamenjave ogrevalne naprave za
ogrevanje društvenih prostorov v
Zveza društev slepih in slabovidnih
Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih
Slovenije
Maribor
Zveza društev gluhih in naglušnih
Sofinanciranje nabave treh prenosnih
Slovenije
računalnikov

752,00 €
864,93 €

3.888,92 €
1.695,21 €

3.959,63 €
1.726,07 €

3.959,63 €
1.400,00 €
4.582,30 €
2.100,00 €

5.478,72 €

6.955,32 €

5.959,62 €
2.100,00 €

SKUPAJ 56.504,63 €

2.3.3. Poročanje o porabi sredstev v invalidskih organizacijah za leto 2019
V skladu s 23. in 24. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO so
organizacije - prejemnice sredstev FIHO, dolžne vsako leto do konca meseca februarja
dostaviti poročilo o finančno realiziranih letnih delovnih programih iz sredstev FIHO za
preteklo leto (v nadaljevanju: Poročilo).
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Poleg porabe redno odobrenih sredstev, morajo tiste organizacije, ki so prejela sredstva iz
rezervnega sklada FIHO, na ločenem obrazcu poročati tudi o porabi odobrenih sredstev iz
rezervnih sredstev. Organizacije, ki so prenašale sredstva iz predpreteklega leta v preteklo
leto, so dolžne poročati tudi o porabi teh prenesenih sredstev.
Za pripravo poročil je obvezna uporaba spletne aplikacije 'FIHO Razpisi', ki uporabniku v
poročilih že ponuja nekaj v naprej pripravljenih podatkov. Uporablja se na primerljiv način kot
priprava vloge za razporeditev sredstev FIHO v okviru Javnega razpisa.
V kolikor organizacije, ki so pridobile sredstva, ne pošljejo poročil v roku in na predpisanih
obrazcih, jih mora strokovna služba FIHO v skladu s Pravilnikom pozvati, da to nemudoma
storijo. Če organizacije poročil kljub opozorilu ne posredujejo, se ukine izplačevanje odobrenih
sredstev za tekoče koledarsko leto.
Zaradi nastopa epidemije v začetku leta 2020 in izvajanja ukrepov za zajezitev epidemije bolj
ali manj skozi celotno leto 2020 ter predvsem zaradi kadrovskih menjav v strokovni službi FIHO
v letu 2020, ki so bile izvedene brez potrebne primopredaje del in nalog med predhodno
zaposlenimi in novimi zaposlenimi v strokovni službi, obdelava Poročil o porabi sredstev FIHO,
prejemnic sredstev FIHO v letu 2019 ni bila realizirana.
Ocenjujemo, da zaradi ponovne zaostritve epidemioloških pogojev v državi jeseni 2020, prav
tako ni bilo pogojev za pravočasno in zadostno izvedbo usposabljanja za delo z aplikacijo FIHO
in povezanimi IT pripomočki, da bi lahko novo zaposleni v strokovni službi delo opravili. Iz tega
razloga za namene tega poročila FIHO o tem ne moremo poročati.
V nadaljevanju navajamo zbrane podatke za leto 2019.
Sredstva za programe, delovanje in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje
invalidskih organizacij v 2019
Na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, je bilo v
letu 2019 24 invalidskim organizacijam razporejenih sredstev v višini 10.901.326,80 € za
izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo
vzdrževanje.
Invalidske organizacije so svoja poročila izpolnila na predpisanem obrazcu v spletnem
programu »Razpisi«, jih zaključila ter natisnjena, žigosana ter podpisana s strani odgovorne
osebe posredovala po pošti na sedež FIHO do 29. februarja 2020. Ugotovljeno je bilo, da so
vse invalidske organizacije poročila ustrezno ter v roku zaključila in posredovala na fundacijo.
V vlogah invalidskih organizacij, ki prispejo na razpis FIHO so izkazane potrebe po sredstvih za
sofinanciranje programov, delovanja in naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
vedno višje od razpoložljivih sredstev. FIHO z razpoložljivimi sredstvi navkljub upoštevanju
določil Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ter s tem ključnega kriterija
kontinuiranega in stabilnega financiranja socialnih programov in delovanja invalidskih
organizacij, kot kažejo podatki za zadnja tri leta v grafu spodaj, uspeva zadovoljevati vedno
nižji delež potreb invalidskih organizacij (rezervna sredstva niso vključena).
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Delež razporejenih sredstev FIHO za invalidske
organizacije glede na zaprošena
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Spremembe namembnosti razporejenih sredstev FIHO invalidskih organizacij v 2019
V skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO je 7 invalidskih
organizacij zaprosilo za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO med programi,
delovanjem in naložbami tekom leta 2019.
Razporeditev rezervnih sredstev FIHO invalidskim organizacijam v 2019
V letu 2019 je od 18 prejetih vlog za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO pogoje za
sofinanciranje izpolnjevalo 11 vlog, prejetih s strani 8 invalidskih organizacij. Razporejenih je
bilo skupaj 39.393,40 € sredstev iz rezervnega sklada, kar je razvidno iz spodnje tabele.
Zap.
št. Organizacija

Namen

1.

Združenje invalidov - Forum Slovenije

Popravilo kombiniranega vozila

663,72 €

2.

YHD – Društvo za teorijo in kulturo
hendikepa

Zamenjava fotokopirnega stroja

1.000,00 €

3.

Društvo distrofikov Slovenije

Popravilo kombiniranega vozila

5.380,52 €

4.

Združenje paraplegikov Slovenije

Sanacija ogrevalnega sistema

4.385,79 €

5.

Društvo gibalno oviranih invalidov
Slovenije Vizija

Sklic Zbora članov

10.200,16 €

6.

Znesek

7.

Zveza delovnih invalidov Slovenije
Zveza društev civilnih invalidov vojn
Slovenije

DI Zagorje - računalnik in tiskalnik

899,99 €

DCIV Celje - multifunkcijska naprava

146,58 €

8.

Zveza paraplegikov Slovenije

DP LJ - popravilo kombi vozila ter sofinanciranje
nakupa fotokopirnega stroja

2.242,13 €

9.

Zveza društev civilnih invalidov vojn
Slovenije

Sofinanciranje nakupa in montaže peči - dom
Pri mejašu

4.224,74 €
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10.

Društvo za kronično vnetno črevesno
bolezen

Sofinanciranje delovanja

6.000,00 €

11.

Zveza paraplegikov Slovenije

Sofinanciranje popravila kombiniranega vozila DP LJ

4.249,77 €

SKUPAJ

39.393,40 €

Kot kaže spodnji graf, je delež razporejenih rezervnih sredstev glede na razpoložljiva rezervna
sredstva na letni ravni dinamičen, kakšno leto je delež razporejenih rezervnih sredstev preko
80 %, spet drugo leto pod 40 %, kljub temu pa je povprečna izkoriščenost instrumenta
rezervnih sredstev FIHO v zadnjih petih letih nižja od 60 %.

Delež realizacije razporeditve rezervnih
sredstev invalidskim organizacijam v
obdobju 2016-2020
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Pri pregledu podatkov o razporejanju rezervnih sredstev, ki so letno na razpolago za invalidske
organizacije, je bilo ugotovljeno, da navkljub relativno stabilnemu znesku razpoložljivih
rezervnih sredstev FIHO za invalidske organizacije v zadnjih petih letih, vrednost dejansko
razporejenih rezervnih sredstev iz tega naslova niha, kar verjetno kaže na realnost potreb in
smotrnost koriščenja teh sredstev s strani invalidskih organizacij.

Realizacija razporejanja rezervnih sredstev
za invalidske organizacije 2016-2020
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Kljub temu pa bi bilo smiselno podrobneje proučiti, zakaj prihaja do realizacije razporeditve
rezervnih sredstev, ki je nižja od možne, glede na to, da invalidske organizacije ob razpisu
kažejo vedno večje potrebe po sredstvih kot jih pa lahko zadovoljijo sredstva iz razpisa, ter
morebiti instrument rezervnih sredstev v prihodnje prilagoditi glede na ugotovitve.
Prenesena neporabljena sredstva invalidskih organizacij v 2019
Iz dostopnih podatkov izhaja, da je neporabljena sredstva iz leta 2019 v 2020 v skladu z
Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO preneslo 5 invalidskih
organizacij.
Kar se tiče prenosov sredstev iz leta v leto, pa podatki za zadnjih pet let kažejo, da prihaja do
potrebe po prenosu neporabljenih sredstev FIHO iz enega leto v drugo pri relativno majhnem
številu organizacij in običajno gre tudi za manjše zneske.

Število invalidskih organizacij, ki so
prenesle sredstva v zadnjih petih letih
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V zadnjih petih letih je neporabljena sredstva v naslednje leto preneslo od ene do največ šest
invalidskih organizacij letno.

2.3.5. Nadzori invalidskih organizacij v letu 2020 za 2019
Na podlagi 4. člena Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih
organizacijah, ki ga je Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
RS (v nadaljevanju FIHO) sprejel na 11. seji dne 20.12.2018 in v zvezi z 11. točko 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), je direktor FIHO dne 31.1.2020 izdal sklep o
odreditvi nadzora za leto 2019 v naslednjih invalidskih organizacijah:
▪ Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana
▪ Društvo revmatikov Slovenije, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
▪ Združenje invalidov – Forum Slovenije, Linhartova cesta 3, 1000 Ljubljana
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▪
▪
▪

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska cesta 106, 1000
Ljubljana
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN, Trebinjska ulica 7, 1000 Ljubljana

Dne 18.8.2020 je direktor FIHO izdal še dodatni sklep o uvedbi rednega nadzora k zgornjemu
sklepu, in sicer za invalidsko organizacijo:
▪ Društvo študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju so bili prav tako dne 18.8.2020 izdani trije sklepi o imenovanju treh nadzornih
skupin, ki so sestavljene vsaka iz treh članov.
Nadzorna skupina pri organizaciji podrobneje pregleda in prouči podatke ter dokumentacijo o
namenski in smotrni porabi sredstev FIHO, ki so bila namenjena za izvajanje nadziranih
posebnih socialnih programov in storitev, za delovanje in za morebitne naložbe; še prav
posebej o stanju in podatkih o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev
nadziranih posebnih socialnih programov in storitev ter kakovosti in obsegu opravljenega dela
ki je bilo so/financirano iz sredstev FIHO v letu 2019. Pri organizaciji se opravijo tudi druga
nadzorna dejanja, za katera se pri izvajanju nadzora oceni, da bi lahko vplivala na ugotovitev
posameznih dejstev.
Po opravljenem nadzoru nadzorna skupina v skladu s Pravilnikom o organiziranju in izvajanju
nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah pripravi nadzorno poročilo, ki ga
posreduje Svetu FIHO in nadzorovani organizaciji. Posamezen član nadzorne skupine lahko
poročilu priloži tudi ločeno mnenje, v katerem natančno pojasni razloge za svojo odločitev.
Terminski plan izvedbe nadzorov je bil sicer načrtovan od 7. septembra 2020 dalje, vendar
ocenjujemo, da je bila izvedba nadzorov zaradi epidemioloških razmer in kadrovskih
sprememb prekinjena in prestavljena za nedoločen čas. Iz dokumentacije FIHO izhaja, da
takratni direktor FIHO Vladimir Kukavica ni izvedel primopredaje dela v strokovni službi za
nobeno delovno mesto, zato niti za ta del ni bilo mogoče pripraviti podatkov in ugotovitev za
namen tega poročila. Ko bodo nadzori za leto 2019 izvedeni, bo strokovna služba pripravila
pripadajoče poročilo.

2.3.6. Javni razpis in razporeditev sredstev invalidskim organizacijam za leto 2021
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na 18. seji z dne 30.
septembra 2020 na podlagi 6. in 8. člena Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2021.
Priprava finančnega načrta za leto 2021 je temeljila na oceni realizacije finančnega načrta FIHO
za leto 2020, oceni poslovanja Loterije Slovenije d. d. v letih 2020 in 2021, 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 2021 za invalidske
organizacije razpišejo sredstva v skupni višini 12.155.000,00 €, od tega za nerazporejena
31

rezervna sredstva 121.550,00 €, za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih
programov in storitev ter delovanja organizacij 11.498.450,00 € ter za naložbe v osnovna
sredstev in njihova vzdrževanje 535.000,00 €.
Svet FIHO je na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika FIHO določil tudi vsebino Javnega razpisa za
razporeditev sredstev za leto 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 139/2020 z dne
9.10.2020 in pozval Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO invalidskim organizacijam, da pripravi individualne predloge sklepov razporeditve
sredstev po organizacijah in jih posreduje Svetu FIHO v obravnavo in sprejem.
Na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021 se je prijavilo 30 invalidskih
organizacij, ki so v svojih vlogah zaprosile za sredstva FIHO v skupni višini 22.774.325,31 €, od
tega za izvajanje posebnih socialnih programov 15.769.538,67 €, za delovanje 4.884.449,77 €
ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje v višini 2.090.336,87 €.
Zaradi epidemioloških razmer je pristojna komisija pričela z odpiranje vlog prispelih na razpis
nekoliko pozneje kot običajno, posledično se je tudi ocenjevanje vlog pričelo in zaključilo
nekoliko kasneje kot v preteklih letih. Komisija je navkljub oteženim delovnim razmeram svoje
delo opravila v obliki spletnih konferenc v kombinaciji z delom komisije v živo v prostorih FIHO.
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 pristojna komisija pripravila individualne
predloge sklepov razporeditve sredstev po organizacijah za leto 2021 tako, da bo za izvajanje
posebnih socialnih programov na državni in lokalni ravni razporejenih sredstev v višini
9.125.967,56 €, za delovanje na državni in lokalni ravni 2.372.590,60 € sredstev ter za naložbe
v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje 534.891,84 € sredstev, kar skupaj znaša
12.033.450,00 € sredstev. Pristojna komisija je pripravila individualne predloge sklepov
razporeditve sredstev za 30 invalidskih organizacij, ki so izpolnjevale pogoje za sofinanciranje
iz sredstev FIHO.
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v preteklem petletnem obdobju

Zap. Šif. Organizacija
št.
1.
I01 Zveza društev
slepih in
slabovidnih
Slovenije
2.
I02 Zveza društev
gluhih in naglušnih
Slovenije
3.
I03 Društvo distrofikov
Slovenije
4.
I04 Zveza paraplegikov
Slovenije
5.
I05 Združenje multiple
skleroze Slovenije

2017
Znesek

2018
Znesek

2019
Znesek

2020
Znesek

2021
Znesek

1.416.780,10 €

1.418.310,02 €

1.458.540,37 €

1.468.890,37 €

1.596.656,42 €

1.334.594,77 €

1.361.543,93 €

1.455.320,15 €

1.459.599,42 €

1.639.619,97 €

941.633,07 €

936.984,74 €

674.720,51 €

688.954,73 €

706.245,39 €

953.780,45 €

963.677,44 €

756.750,18 €

758.832,65 €

820.681,85 €

456.701,09 €

446.704,36 €

421.194,24 €

420.518,84 €

477.280,19 €
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

I06 Zveza Sožitje –
Zveza društev za
pomoč osebam z
motnjami v
duševnem razvoju
Slovenije
I07 Zveza delovnih
invalidov Slovenije
I08 Sonček – Zveza
društev za
cerebralno paralizo
Slovenije so.p.
I09 Zveza društev
civilnih invalidov
vojn Slovenije
I10 Zveza društev
vojnih invalidov
Slovenije
I11 Zveza za šport
invalidov Slovenije
– Slovenski
paralimpijski
komite
I12 Društvo
laringektomiranih
Slovenije
I13 Zveza invalidskih
društev ILCO
I14 Društvo
revmatikov
Slovenije
I15 Združenje invalidov
- Forum Slovenije
I17 Društvo paralitikov
Slovenije
I18 Društvo študentov
invalidov Slovenije
I19 YHD – Društvo za
teorijo in kulturo
hendikepa
I20 Društvo gibalno
oviranih invalidov
Slovenije Vizija
I21 Sklad Silva –
Društvo za
kakovostno
življenje ljudi s
posebnimi
potrebami
I22 »Invalid« Zveza
društev gibalno
oviranih in oseb z
invalidnostjo
Slovenije
I23 Društvo Vita za
pomoč po

1.403.053,12 €

1.407.579,94 €

1.464.365,05 €

1.467.141,21 €

1.646.010,63 €

1.399.400,15 €

1.430.948,11 €

1.541.237,95 €

1.542.281,30 €

1.731.137,98 €

431.000,49 €

448.928,65 €

490.149,36 €

503.582,29 €

546.089,21 €

350.417,78 €

350.054,26 €

366.618,74 €

365.804,74 €

375.143,48 €

418.440,40 €

419.364,95 €

446.564,32 €

455.395,94 €

455.209,33 €

473.374,11 €

471.582,32 €

514.297,47 €

525.109,16 €

558.589,37 €

170.127,14 €

148.393,27 €

151.964,87 €

148.067,98 €

159.739,22 €

179.795,76 €

169.387,05 €

182.672,91 €

192.099,90 €

201.680,23 €

264.469,39 €

269.474,09 €

285.397,66 €

289.963,35 €

321.301,96 €

75.001,84 €

73.727,02 €

80.528,52 €

103.002,14 €

97.174,64 €

48.893,08 €

44.540,39 €

46.240,65 €

50.283,13 €

54.451,19 €

220.575,74 €

206.747,91 €

116.149,24 €

107.360,20 €

102.928,01 €

301.802,60 €

315.013,72 €

90.150,36 €

39.804,63 €

44.160,23 €

32.904,52 €

31.827,70 €

34.723,82 €

43.666,60 €

36.985,62 €

39.105,67 €

40.090,73 €

44.704,35 €

48.710,47 €

50.018,74 €

77.023,29 €

74.928,79 €

76.423,62 €

84.425,97 €

91.253,11 €

82.683,33 €

73.434,28 €

49.010,56 €

52.361,14 €

57.676,92 €
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23.

I25

24.

I27

25.

I29

26.

I30

27.

I32

28.

I35

29.

I33

30.

I37

SKUPAJ

nezgodni poškodbi
glave
Društvo za
kronično vnetno
črevesno bolezen
Kulturno prosvetno
in športno
rekreacijsko
društvo slepih in
slabovidnih Karel
Jeraj
Združenje
gluhoslepih
Slovenije DLAN
Združenje vojnih
invalidov in svojcev
padlih 1991
Downov sindrom
Slovenija, društvo
za kakovostno
življenje ljudi z
Downovim
sindromom
Društvo
amputirancev
Slovenija
Krvni bratje –
društvo bolnikov z
motnjo strjevanja
krvi
Društvo za
rehabilitacijo
invalidov Slovenije
- Top power studio
Maribor

67.462,09 €

67.773,01 €

74.411,05 €

2.822,03 €

79.190,85 €

87.238,53 €

97.689,75 €

11.170,81 €

10.017,77 €

87.152,85 €

86.789,11 €

57.362,58 €

56.508,30 €

14.075,90 €

4.056,91 €

12.840,66 €

19.642,06 €

25.266,39 €

22.262,33 €

27.375,75 €

28.306,84 €

10.477,74 €

10.761,30 €

6.698,77 €

3.510,71 €

11.235.724,85 €

11.256.666,25 €

10.901.326,80 €

11.052.112,50 €

12.033.450,00 €

2.4. Financiranje humanitarnih organizacij v letu 2020
2.4.1. Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v 2020
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS je na podlagi sprejetega
letnega finančnega načrta za leto 2020 in Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev
FIHO v Uradnem listu (Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4.10.2019) objavila besedilo Javnega
razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020, v katerem je bila določena višina
razpoložljivih sredstev, in sicer 17.175.000,00 €, od tega za humanitarne organizacije skupaj
6.011.250,00 €, ki se v skladu z besedilom razpisa razporedijo, kot sledi:
• Za splošne dobrodelne organizacije: 4.746.032,16 €,
• Za organizacije za kronične bolnike: 839.110,39 €,
• Za organizacije za samopomoč: 202.338,68 €,
34

•
•

Za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 163.656,27 €,
Za nerazporejena rezervna sredstva: 60.112,50 €.

Vsebino Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO za leto 2020 je Svet FIHO določil na
podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ter Komisijo
za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam pozval, da pripravi predlog razporeditve sredstev in ga posreduje Svetu FIHO v
obravnavo in sprejem.

2.4.2. Razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam v letu 2020
Sredstva za programe, delovanje in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje
humanitarnih organizacij
Na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2020 je svoje vloge posredovalo 85
humanitarnih organizacij, od teh pa dve vlogi nista izpolnjevali zahtevanih pogojev za
sofinanciranje iz sredstev FIHO.
Humanitarne organizacije, ki so se prijavile na Javni razpis FIHO za leto 2020, so v svojih vlogah
zaprosile za 14.432.737,12 €, od tega za izvajanje socialnih programov in storitev
10.561.151,79 €, za izvajanje delovanja 3.181.117,14 € ter za izvajanje naložb v osnovna
sredstva in njihovo vzdrževanje za 690.468,19 €.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam je za leto 2020 za izvajanje socialnih programov in storitev na državni in lokalni
ravni humanitarnim organizacijam namenila 4.461.724,70 €, za delovanje na državni in lokalni
ravni 1.325.827,71 € ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na obeh ravneh
163.585,09 €, kar glede na celoten razpoložljiv znesek predstavlja 74,97 % za socialne
programe, 22,28 % za delovanje in 2,75 % za naložbe v osnovna sredstva in njihovo
vzdrževanje.
Razlika med zaprošenimi sredstvi humanitarnih organizacij in razpoložljivimi sredstvi FIHO za
humanitarne organizacije kaže na to, da FIHO s sredstvi, ki so za humanitarne organizacije
predvidena in razporejena za leto 2020, zadovolji približno 41% potreb po sredstvih za
sofinanciranje, ki jih humanitarne organizacije izkažejo v svojih letnih delovnih programih.
Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, da ne glede na letno višino razpisanih sredstev, skupna
vsota zaprošenih sredstev humanitarnih organizacij kaže na trend rasti, kar pomeni, da
potrebe ciljnih populacij, katerim so programi humanitarnih organizacij namenjeni, naraščajo.
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Razlika med višino zaprošenih in višino
razpisanih sredstev za humanitarne
organizacije v obdobju 2018-2020
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€8.000.000,00
€6.000.000,00
€4.000.000,00
€2.000.000,00
€2018

2019

Zaprošena sredstva

2020

Razpisana sredstva FIHO

V skladu s 5. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO se znesek
sredstev za humanitarne organizacije razdeli med splošne dobrodelne organizacije,
organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč v razmerju, ki ga vsako leto
določi Svet FIHO na predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev
sredstev humanitarnim organizacijam.

Deleži za razporeditev sredstev FIHO po
vrstah humanitarnih organizacij
splošne dobrodelne
organizacije
organizacije za kronične
bolnike
organizacije za
samopomoč

Podatki za zadnji dve leti (2019 in 2020) kažejo, da se na podlagi razpisa FIHO sredstva za
programe in delovanje razporejajo v razmerju dobrih 82 % za splošne dobrodelne organizacije,
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dobrih 14,5 % za organizacije za kronične bolnike, dobri 3,5 % pa za organizacije za
samopomoč, pri čemer dobrodelne predstavljajo približno 62%, organizacije za kronične
bolnike približno 24% in organizacije za samopomoč približno 14% vseh humanitarnih
organizacij, ki so financirane s strani FIHO.
Tabela razporejenih sredstev po humanitarnih organizacijah za 2020
Št.
1.

Šifra
H01

2.
3.

H03
H04

4.

H05

5.

H06

6.

H07

7.

H08

8.

H09

9.

H10

10.

H11

11.

H12

12.

H14

13.

Organizacija
Društvo
za
fenilketonurijo
Slovenije
KD REPS Maribor
Društvo pljučnih in alergijskih
bolnikov Slovenije
Društvo na srcu operiranih
Slovenije
Združenje
bolnikov
s
cerebrovaskularno
boleznijo
Slovenije
Društvo SOS telefon za ženske in
otroke - žrtve nasilja

Programi
7.354,52 €

Delovanje
983,54 €

1.126,67 €
18.568,53 €

384,05 €
4.066,82 €

1.510,72 €
22.635,35 €

4.723,33 €

1.575,09 €

6.298,42 €

71.879,39 €

18.696,52 €

2.125,93 €

92.701,84 €

32.296,70 €

11.698,44 €

2.203,32 €

46.198,46 €

Evangeličanska
humanitarna
organizacija, EHO-Podpornica

78.031,31 €

13.881,81 €

Zveza
prijateljev
mladine
Slovenije
Zveza slovenskih društev za boj
proti raku
Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi Slovenije
Zveza društev bolnikov z
osteoporozo Slovenije
Društvo
prostovoljcev
Vincencijeve zveze dobrote

41.581,41 €

18.072,10 €

1.400,00 €

61.053,51 €

18.849,62 €

4.509,34 €

2.332,83 €

25.691,79 €

16.661,69 €

3.902,69 €

700,00 €

21.264,38 €

20.560,15 €

9.863,52 €

2.040,00 €

32.463,67 €

38.015,17 €

13.967,79 €

1.630,00 €

53.612,96 €

H15

Društvo Žarek upanja, pomoč pri
odvisnostih in zasvojenostih

21.960,43 €

9.938,42 €

14.
15.

H16
H17

Slovensko društvo HOSPIC
Društvo za zmanjševanje škode
zaradi drog Stigma

94.860,55 €
12.440,64 €

22.416,97 €
6.279,15 €

2.400,00 €
1.250,00 €

119.677,52 €
19.969,79 €

16.

H18

26.505,59 €

5.853,01 €

210,70 €

32.569,30 €

17.

H19

26.681,21 €

6.549,20 €

475,43 €

33.705,84 €

18.

H20

20.642,38 €

3.209,53 €

1.000,00 €

24.851,91 €

19.

H21

85.169,10 €

20.267,82 €

3.551,41 €

108.988,33 €

20.

H22

Društvo za pomoč osebam z
govornimi motnjami VILKO
MAZI
Društvo
zaupni
telefon
Samarijan
Društvo
bolnikov
s
parkinsonizmom in drugimi
ekstrapiramidnimi motnjami TREPETLIKA
Zveza koronarnih društev in
klubov Slovenije
Slovensko
združenje
za
zmanjševanje škodljivih posledic
drog- DrogArt

12.145,31 €

5.496,05 €

1.180,00 €

18.821,36 €
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Naložbe

SKUPAJ
8.338,06 €

91.913,12 €

31.898,85 €

21.

H23

22.

H25

23.

H26

24.

H27

25.

H28

26.

H29

27.
28.

H30
H32

29.

H33

30.

H35

31.

H36

32.
33.
34.

H37
H38
H39

35.

H42

36.
37.
38.

H43
H44
H45

39.

H47

40.
41.

H49
H51

42.
43.

H52
H53

44.

ŠENT- Slovensko združenje za
duševno zdravje
Društvo za duševno zdravje in
kreativno preživljanje prostega
časa "VEZI"
"UP" Društvo za pomoč
zasvojencem
in
njihovim
svojcem Slovenije
Gorska
reševalna
zveza
Slovenije
Zveza društev za socialno
gerontologijo Slovenije

433.238,94 €

127.027,70 €

14.470,29 €

574.736,93 €

39.901,76 €

16.724,68 €

1.998,71 €

58.625,15 €

15.335,26 €

5.400,84 €

20.736,10 €

188.916,25 €

47.752,95 €

236.669,20 €

34.062,43 €

9.966,51 €

686,90 €

44.715,84 €

Zveza društev ledvičnih bolnikov
Slovenije
Društvo OZA
Društvo
za
razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto

43.205,75 €

12.984,99 €

1.958,44 €

58.149,18 €

5.281,29 €
14.581,31 €

1.159,03 €
6.758,33 €

1.200,00 €

6.440,32 €
22.539,64 €

Društvo
varnega
zavetja
Ljutomer
Društvo srčnih bolnikov s
spodbujevalnikom
Slovenija
UTRIP
Društvo
za
nenasilno
komunikacijo
Društvo "Projekt Človek"
Rdeči križ Slovenije
Društvo za zdravje srca in ožilja
Slovenije
Zveza društev upokojencev
Slovenije
Društvo hemofilikov Slovenije
Slovenska Karitas
Društvo Regionalna Varna hiša
Celje
Zveza
društev
diabetikov
Slovenije
Slovensko društvo za celiakijo
Europa
Donna
Slovensko
združenje za boj proti raku dojk

8.247,54 €

210,30 €

8.457,84 €

8.384,43 €

1.852,03 €

700,00 €

10.936,46 €

46.599,45 €

20.416,89 €

2.700,00 €

69.716,34 €

43.047,01 €
842.212,83 €
16.591,72 €

19.636,24 €
208.912,87 €
6.136,74 €

3.225,78 €
29.689,26 €
1.200,00 €

65.909,03 €
1.080.814,96 €
23.928,46 €

76.320,25 €

36.048,54 €

3.467,48 €

115.836,27 €

38.738,68 €
950.812,27 €
19.483,87 €

7.255,51 €
306.235,31 €
7.386,92 €

35.487,28 €
1.600,00 €

45.994,19 €
1.292.534,86 €
28.470,79 €

171.290,11 €

55.189,92 €

7.300,00 €

233.780,03 €

33.597,34 €
14.127,12 €

7.532,93 €
4.650,87 €

940,00 €

42.070,27 €
18.777,99 €

Društvo življenje brez nasilja
Slovenska filantropija, Združenje
za promocijo prostovoljstva

13.470,01 €
75.534,99 €

4.817,61 €
27.927,99 €

1.600,00 €
2.800,00 €

19.887,62 €
106.262,98 €

H54

Društvo ALTRA Odbor za novosti
v duševnem zdravju

44.957,76 €

19.001,30 €

2.300,00 €

66.259,06 €

45.

H55

28.990,35 €

6.597,44 €

35.587,79 €

46.

H57

26.228,78 €

3.233,21 €

29.461,99 €

47.
48.
49.

H58
H59
H60

Društvo onkoloških bolnikov
Slovenije
Društvo Liga proti epilepsiji
Slovenije
Slovensko društvo TRANSPLANT
Društvo psoriatikov Slovenije
Ozara, Nacionalno združenje za
kakovost življenja

10.516,35 €
28.969,28 €
324.691,52 €

2.336,55 €
9.639,70 €
93.185,78 €

12.852,90 €
38.608,98 €
429.377,30 €
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11.500,00 €

50.

H61

Spominčica
Slovensko
združenje za pomoč pri demenci

13.446,52 €

4.955,80 €

532,33 €

18.934,65 €

51.

H62

3.177,22 €

2.372,58 €

8.188,54 €

13.738,34 €

52.

H66

Mozaik - Društvo za socialno
vključenost
Novi paradoks,
Slovensko
društvo za kakovost življenja

31.807,05 €

11.183,01 €

1.252,55 €

44.242,61 €

53.

H67

9.449,59 €

5.375,73 €

614,06 €

15.439,38 €

54.

H68

Društvo
za
pomoč
in
samopomoč brezdomcev Kralji
ulice
Društvo kulturno, informacijsko
in svetovalno središče Legebitra

6.449,30 €

3.162,54 €

9.611,84 €

55.

H70

5.390,52 €

2.798,20 €

8.188,72 €

56.

H74

4.849,88 €

2.161,22 €

57.

H75

58.

H82

Društvo za pomoč ženskam in
otrokom žrtvam nasilja - Varna
hiša Gorenjske
Združenje za moč za celostno
psihosocialno pomoč žrtvam
spolnega nasilja in drugih oblik
nasilja
Društvo za pospeševanje veselja
do življenja za bolne in trpeče
ljudi - Rdeči noski
Beli obroč Slovenije, Društvo za
pomoč žrtvam kaznivih dejanj

59.

H86

1.669,59 €

60.

H88

61.

H93

Slovenska zveza za tobačno
kontrolo
SLO CANIS - Slovensko združenje
inštruktorjev center za šolanje
psov spremljevalcev
Društvo KLJUČ - center za boj
proti trgovini z ljudmi

62.

H96

63.

H97

64.

H102

65.

H103

66.
67.
68.
69.

300,00 €

6.722,40 €

6.827,44 €

7.311,10 €

6.722,40 €

2.115,62 €

8.943,06 €
1.669,59 €

971,39 €

290,79 €

11.045,66 €

3.910,52 €

Društvo
DEBRA
Slovenija
Društvo oseb povezanih z
bulozno epidermolizo
Društvo za cistično fibrozo
Slovenije
Društvo za delo z mladimi v stiski
Žarek
Društvo za pomoč pri obolenjih
ščitnice Metuljčica

4.151,08 €

2.385,56 €

6.536,64 €

9.360,84 €

2.124,18 €

11.485,02 €

9.057,67 €

2.950,00 €

4.180,49 €

944,12 €

H107
H109
H110
H111

Združenje BODI ZDRAV
Društvo Tvoj telefon
Planinska zveza Slovenije
Društvo za mentalno zdravje

5.043,90 €
5.744,48 €
2.481,40 €
1.949,50 €

1.757,42 €

1.000,00 €

803,27 €

400,00 €

70.

H114

3.675,47 €

71.

H117

Društvo
bolnikov
s
huntingtonovo boleznijo in
svojcev
Društvo za pomoč odvisnikom in
njihovim družinam SVIT Koper

72.

H120

Društvo za pomoč osebam z
motnjami v razvoju Vesele
nogice

2.193,18 €

499,90 €

512,07 €

15.456,08 €

12.519,74 €
5.124,61 €
7.801,32 €
5.744,48 €
3.684,67 €
1.949,50 €
3.675,47 €

5.384,05 €
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1.262,18 €

605,00 €
513,78 €

5.989,05 €
2.706,96 €

73.

H121

Društvo za ustvarjanje
kvaliteto življenja MUZA

in

3.354,81 €

74.

H122

5.085,96 €

75.

H128

Humanitarno društvo ADRA
Slovenije
Romsko društvo Romani Union

76.

H131

Slovensko združenje bolnikov z
limfomom in levkemijo

5.192,64 €

2.481,51 €

280,00 €

7.954,15 €

77.

H134

3.666,65 €

1.539,07 €

674,99 €

5.880,71 €

78.

H135

Društvo DIH - Enakopravni pod
mavrico
Slovensko
združenje
za
preprečevanje samomora

19.466,39 €

6.588,78 €

191,59 €

26.246,76 €

79.

H138

3.167,93 €

1.479,37 €

1.000,00 €

5.647,30 €

80.

H142

81.

H143

82.

H147

Društvo za urejeno življenje Abstinent
Društvo
Malteška
pomoč
Slovenija
Zveza
klubov
zdravljenih
alkoholikov Slovenije
Društvo Svetovalni Svet

3.011,87 €

3.011,87 €

83.

H153

Društvo
mladim

1.835,88 €

1.835,88 €

SKUPAJ

Center

za

pomoč

3.354,81 €
1.855,62 €

6.941,58 €

5.714,04 €

5.714,04 €

2.062,94 €
6.748,62 €

4.461.724,70 €

2.062,94 €
4.697,78 €

1.325.827,71 €

11.446,40 €

163.585,09 €

5.951.137,50 €

FIHO je odobrena sredstva humanitarnim organizacijam skladno s podpisanimi pogodbami
nakazoval organizacijam prejemnicam v obliki mesečnih dvanajstin, pri čemer je bila realizacija
nakazil 96,4%, saj zaradi nižjih prilivov sredstev, kot so bila določena v finančnem načrtu FIHO
za leto 2020, FIHO ni uspelo izpolniti svojih obveznosti iz pogodbe o financiranju in uporabi
sredstev FIHO v letu 2020. Organizacije so v novembru prejele 80% dvanajstine, v decembru
pa 76,8% dvanajstine, skupaj torej 3,6 % manj kot je bilo skupaj s sklepi Sveta FIHO razporejeno
za leto 2020.
Največ sredstev, kot že v preteklih letih, so prejele Slovenska Karitas, Rdeči Križ Slovenije –
Zveza združenj, ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje, Ozara, Nacionalno združenje
za kakovost življenja, Gorska reševalna zveza Slovenije in pa Zveza društev diabetikov
Slovenije, v prvi deseterici jim sledijo še Slovensko društvo Hospic, Zveza društev upokojencev
Slovenije, Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije in Slovenska filantropija, Združenje za
promocijo prostovoljstva.
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V letu 2020 je bil razpon v odobrenih sredstvih med prvimi desetimi organizacijami z največ
odobrenih sredstev med nekaj čez 100.000,00 € in nekaj manj kot 1.300.000,00 €, devet
organizacij je za leto 2020 dobilo odobrenih več kot 50.000,00 € in manj kot 100.000,00 €, kar
64 humanitarnih organizacij, ki so se prijavile na razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto
2020 je dobilo odobrenih med nekaj več kot 1.200,00 € in manj kot 50.000,00 €. Kot kaže
spodnji graf, to pomeni, da je v letu 2020 deset (oz. 12 %) organizacij, ki so se prijavile na razpis
FIHO, prejelo 72 % vseh razpoložljivih sredstev iz razpisa FIHO namenjenih humanitarnim
organizacijam, preostalih 28 % sredstev pa je bilo razporejenih med 73 (oz. 88 %) humanitarnih
organizacij.

DELEŽI RAZPOREJENIH SREDSTEV 2020 PO
ORGANIZACIJAH
17%

10 organizacij

11%

9 organizacij
64 organizacij
72%
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Spremembe namembnosti razporejenih sredstev FIHO humanitarnih organizacij
V letu 2020 je osem organizacij zaprosilo za soglasje k spremembi namembnosti dodeljenih
sredstev FIHO v skupni vrednosti 23.082,01 €.

Št. Ime organizacije

1.

Slovensko združenje za
preprečevanje samomora

2.

Slovenska Karitas

3.

Društvo Center za pomoč
mladim

4.

Društvo Življenje brez
nasilja

5.

Društvo za zmanjševanje
škode zaradi drog Stigma

6.

Zveza društev diabetikov
Slovenije

7.

8.

Postavka spremembe IZ
Program Psihološko
svetovanje posameznikom,
parom in družinam
Strokovno vodeni
terapevtski tedni socialno
ogroženih starejših

Trening socialnih veščin
Nakup opreme za varno
hišo – vzmetnice in
posteljna dna
Nakup in montaža
klimatske naprave v
dnevnem centru na
Petkovškovem nabrežju 29
v Ljubljani
Športno rekreativno
srečanje oseb s sladkorno
boleznijo

1.452,70 €

Postavka spremembe V
Naložbe v osnovna
sredstva: računalnik in
dva telefona
Strokovno vodeni
terapevtski tedni socialno
ogroženih družin
Naložba v osnovna
sredstva: nakupa dveh
prenosnih računalnikov in
licence za uporabo
aplikacije Zoom

1.600,00 €

Nakup službenega vozila

1.361,29 €

Nakup miz in stolov v
istem dnevnem centru
Aktivnosti ob svetovnem
dnevu sladkorne bolezni
14. november

Tabori

4.587,99 €

Dnevni centri

1.000,00 €

Motnje ravnotežja

6.000,00 €

Osveščanje in
izobraževanje

Tabori
Društvo bolnikov s
parkinsonizmom in
drugimi ekstrapiramidnimi Hidroterapija
motnjami – TREPETLIKA

Društvo za nenasilno
komunikacijo

Znesek

1.200,00 €

3.000,00 €

550,00 €

Bolniku primerna prehrana

550,00 €

Duševno zdravje

Bolniku primerna prehrana
Naložbe v osnovna sredstva
(razen nakup opreme varne
hiše in varne namestitve)

130,64 €

Motnje ravnotežja
Naložbe v osnovna
sredstva: računalniška
oprema

1.649,39 €

Razporeditev rezervnih sredstev FIHO humanitarnim organizacijam
Svet FIHO je tekom leta 2020 na predlog pristojne Komisije za ocenjevanje in pripravo
predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v skladu z Navodilom o
razpolaganju z rezervnimi sredstvi razporedil še za 15.860,00 € rezervnih sredstev, kar
predstavlja 26% razpoložljivih sredstev za ta namen.
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Tabela razporeditev rezervnih sredstev v letu 2020
Zap. št.

Organizacija

Namen

Znesek v €

1.

Novi paradoks, Slovensko društvo za
kakovost življenja

Sofinanciranje ob selitvi stanovanjske
skupine

3.000,00 €

2.

Društvo prostovoljcev
zveze dobrote

Nakup računalnika z monitorjem

613,00 €

3.

Društvo za urejeno življenje Abstinent

Nakup računalnika in telefona

1.000,00 €

4.

Gorska reševalna zveza Slovenije

Nakup potrebne medicinske opreme za
izvajanje programa Reševanje

6.148,00 €

5.

Društvo za zdravje srca in ožilja
Slovenije

Nakup računalnika in telefona

932,00 €

6.

Društvo za nenasilno komunikacijo

Menjavo oken z žaluzijami

4.167,00 €

Vincencijeve

SKUPAJ

15.860,00 €

2.4.3. Poročanje o porabi sredstev FIHO v humanitarnih organizacijah za leto 2019
V skladu s 23. in 24. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO so
organizacije, prejemnice sredstev FIHO, dolžne vsako leto do konca meseca februarja dostaviti
Poročilo o finančno realiziranih letnih delovnih programih iz sredstev FIHO (v nadaljevanju
poročilo) za preteklo leto. Poleg porabe redno odobrenih sredstev, morajo tiste organizacije,
ki so prejela sredstva iz rezervnega sklada FIHO, na ločenem obrazcu poročati tudi o porabi
odobrenih sredstev iz rezervnih sredstev. Organizacije, ki so prenašale sredstva iz
predpreteklega leta v preteklo leto, so dolžne poročati tudi o porabi teh prenesenih sredstev.
Za pripravo poročil je obvezna uporaba Spletne aplikacije 'FIHO Razpisi', ki uporabniku v
poročilih že ponuja nekaj v naprej pripravljenih podatkov. Uporablja se na primerljiv način kot
priprava vloge za razporeditev sredstev FIHO v okviru javnega razpisa.
V kolikor organizacije, ki so pridobile sredstva, ne pošljejo poročil v roku in na predpisanih
obrazcih, jih mora strokovna služba FIHO v skladu s pravilnikom pozvati, da to nemudoma
storijo. Če poročil kljub opozorilu ne posredujejo, se ukine izplačevanje odobrenih sredstev za
tekoče koledarsko leto.
Zaradi nastopa epidemije v začetku leta 2020 in izvajanja ukrepov za zajezitev epidemije bolj
ali manj skozi celotno leto 2020 ter predvsem zaradi kadrovskih menjav v strokovni službi FIHO
v letu 2020, ki so bile izvedene brez potrebne primopredaje del in nalog med predhodno
zaposlenimi in novimi zaposlenimi v strokovni službi, obdelava Poročil o porabi sredstev FIHO,
prejemnic sredstev FIHO v letu 2019 ni bila realizirana.
Ocenjujemo, da zaradi ponovne zaostritve epidemioloških pogojev v državi jeseni 2020, prav
tako ni bilo pogojev za pravočasno in zadostno izvedbo usposabljanja za delo z aplikacijo FIHO
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in povezanimi IT pripomočki, da bi lahko novo zaposleni v strokovni službi delo opravili. Iz tega
razloga za namene tega poročila FIHO o tem ne moremo poročati.
V nadaljevanju pa navajamo zbrane podatke za leto 2019. Kljub temu je strokovna služba
uspela pregledati nekaj splošnejših podatkov o razporejenih in porabljenih sredstvih za zadnja
leta in pripravila nekaj ugotovitev.
Sredstva za programe, delovanje in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje
humanitarnih organizacij
Po sklepu o razporeditvi sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2019 so bila
organizacijam nakazana sredstva v višini 5.708.802,39 € €. V letu 2019 je bilo financiranih 88
humanitarnih organizacij, od tega je v predpisanem roku, do konca februarja 2020, poročila za
leto 2019 oddalo 84 humanitarnih organizacij, 4 organizacije pa niso poročale v roku oz.
poročanja niso pravočasno zaključile. Te štiri organizacije so bile s strani strokovne službe FIHO
v skladu s 24. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO pozvane k
dopolnitvi in dokončanju svojih poročil v roku 8 dni, kar so vse tudi storile.
Ob pregledu podatkov o razporejanju sredstev humanitarnim organizacijam za pretekla leta,
je bilo ugotovljeno, kot je razvidno iz spodnjega grafikona, da se je v 2019 glede na 2018 beležil
znaten upad razpoložljivih sredstev za razporeditev humanitarnim organizacijam (v 2018 je
bilo za humanitarne organizacije na razpolago 6.122.550,00 €, v 2019 pa 5.929.367,50 €, kar
je za kar 193.182,50 € manj), v letu 2020 se je spet nekoliko povečal, in sicer za 81.882,50 €, a
je bil tako v letu 2019 kot tudi v letu 2020 še zmeraj nekoliko nižji od preteklega petletnega
povprečja (2014-2018), ki znaša 6.216.178,50 €.

Trend rasti sredstev FIHO za razporeditev
humanitarnim organizacijam 2014-2020
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Kot je bilo že navedeno, so v vlogah humanitarnih organizacij izkazane potrebe po sredstvih
za sofinanciranje programov, delovanja in naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
vedno višje. FIHO z razpoložljivimi sredstvi navkljub upoštevanju določil Pravilnika o merilih in
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pogojih za uporabo sredstev FIHO ter s tem ključnega kriterija kontinuiranega in stabilnega
financiranja socialnih programov in delovanja humanitarnih organizacij, kot kažejo podatki za
zadnja tri leta v grafu spodaj, uspeva zadovoljevati vedno nižji delež potreb humanitarnih
organizacij (rezervna sredstva niso vključena).

Delež razporejenih sredstev FIHO za humanitarne
organizacije glede na zaprošena
47,00%
45,00%
43,00%
41,00%
39,00%
37,00%
35,00%

2018

2019

2020

Morda ta podatek kaže na šibkost meril in pogojev za financiranje humanitarnih organizacij, ki
izhajajo iz aktov FIHO, ki ne omogočajo ažurnega sofinanciranja npr. novih, razvojnih projektov
ali iniciativ organizacij, pač pa le neko obliko post festum sofinanciranja ali sofinanciranja z
zamikom, saj morajo organizacije vse dejavnosti v okviru svojih programov izvajati vsaj eno
polno leto, preden jih FIHO upošteva pri ocenjevanju in vključi v financiranje. Prav tako iz meril,
pogojev, pravil in metodologije FIHO ni razvidno spodbujanje srednje in dolgoročnega
načrtovanja razvoja organizacij, ker FIHO ne financira ničesar, kar se ni zgodilo že v preteklosti.
Tukaj so predvsem v slabšem položaju manjše in srednje organizacije, katerim bi ažurno
sofinanciranje prišlo še kako prav, ko npr. uspejo na razpisih za sredstva EU ali drugih
mednarodnih finančnih mehanizmov, nenazadnje tudi nacionalnih, potem pa ne uspejo
pridobiti zadostnega sofinanciranja za izvedbo projektov ali razvoj novih storitev ter
posledično ne zmorejo doseči razvojnega preboja svojih storitev in programov na višjo raven
ali dosega širše dostopnosti ciljnim populacijam. FIHO ima velik potencial, da bi lahko v tem
smislu postal pomembna gonilna sila razvoja humanitarnih organizacij in ne zgolj ohranjal
obstoječe stanje, sploh v tako rapidno spreminjajočih se družbenih okoliščinah, kot smo jih
globalno doživeli v letu 2020 zaradi pandemije, s katero so se zelo aktivno morale spopasti
tudi in še posebej humanitarne organizacije povsod po svetu.
Število humanitarnih organizacij, ki se prijavljajo na razpis za razporeditev sredstev FIHO v
zadnjih petih letih, je sprva raslo, povprečno se je v tem obdobju na razpis prijavljalo dobrih
89, na razpis za razporeditev sredstev v letu 2019 se je prijavilo 89 organizacij, v 2020 pa le 85
organizacij, kar je najnižje število prijavljenih v obdobju zadnjih petih let (2016-2020).
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Trend števila prispelih vlog in financiranih
organizacij v obdobju 2016-2020
Število prispelih vlog
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Število financiranih organizacij je v zadnjih petih letih sprva tudi kazalo na rast, vendar je le-to
relativno stabilno glede na število organizacij prijaviteljic, v povprečju pa FIHO v zadnjih petih
letih sofinancira dobrih 83 humanitarnih organizacij letno.

Spremembe namembnosti sredstev humanitarnih organizacij
Glede na dostopne podatke je v letu 2019 bilo podano soglasje k eni sami prošnji za
spremembo namembnosti sredstev FIHO za humanitarno organizacijo.
Pregled podatkov o potrebah in podanih soglasjih k spremembam namembnosti odobrenih
sredstev FIHO za humanitarne organizacije se je pokazalo podobno kot pri podatkih o
prenesenih sredstvih. Humanitarne organizacije se tudi tega mehanizma za upravljanje z
dodeljenimi sredstvi FIHO poslužujejo v manjšem številu in običajno gre pri tem za manjše
vrednosti. V zadnji petih letih je za soglasje k spremembi namembnosti dodeljenih sredstev
zaprosilo od dveh do največ 15 organizacij letno, ki so najpogosteje vezane na delne
spremembe znotraj ali med sklopi programov ali pa znotraj naložbenih sredstev, občasno tudi
med sredstvi za programe, delovanje in naložbe. Vrednosti sprememb pa se gibajo od nekaj
evrov do tudi deset in več tisoč evrov.
Veljalo bi razmisliti, da se v smislu debirokratizacije in nepotrebnega dodatnega
administrativnega obremenjevanja organizacij in FIHO, podobno kot pri drugih financerjih
nevladnih organizacij, vzpostavi nek preprostejši mehanizem za uveljavljanje potrebnih
sprememb namembnosti sredstev FIHO, npr. z določitvijo nekih mejnikov višine zneskov, do
katerih organizacijam ne bi bilo potrebno izvajati posebnih postopkov za spreminjanje
namembnosti, do katerih bi o potrebnih spremembah FIHO morale zgolj obvestiti in potem
neka zgornja meja zneska, za katerega organizacije potrebujejo spremembo namembnosti,
nad katero bi organizacije morale od FIHO pridobiti predhodno soglasje ter neka splošna
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'kapica', do kje se sploh namembnost sredstev da spreminjati. Višine mejnikov bi se lahko
dopolnilo tudi z vsebinskimi in/ali strukturnimi omejitvami.
Rezervna sredstva za humanitarne organizacije
V letu 2019 so bila šestim humanitarnim organizacijam dodeljena sredstva iz rezervnega
sklada FIHO.
Zap.
Humanitarna organizacija
št.

Namen

Znesek

1.

Novi Paradoks - Slovensko društvo
za kakovost življenja

za opravljene nakupe in izvedena suho
montažna dela na naslovu Laknerjeva ul. 5 v 4.260,00 €
Ljubljani

2.

Društvo Žarek upanja

za nakup dveh kovinskih omar

527,00 €

3.

Društvo prostovoljcev Vincencijeve
zveze dobrote

za popravilo ventila EGR in turbine v avtu

1.494,00 €

4.

Društvu za urejeno življenje
Abstinent

za nakup protivlomnih in protipožarnih vrat
v višini 600,00 € ter za nakup telefona za
svetovanje v višini 187,00 €

787,00 €

5.

Spominčica – Alzheimer Slovenija –
Slovensko združenje za pomoč pri
demenci

za sofinanciranje izrednih stroškov ob selitvi 2.667,00 €

6.

Društvo za nenasilno komunikacijo

za sofinanciranje ureditve prostorov ob
selitvi na Vojkovo cesto 1 v Ljubljani

SKUPAJ:

10.425,00 €
20.160,00 €

Pri pregledu potreb po rezervnih sredstvih FIHO pri humanitarnih organizacijah v zadnjih petih
letih, se je pokazalo, da so potrebe včasih bistveno večje od razpoložljivih sredstev, včasih pa
tudi nižje. Gibanje krivulje, ki prikazuje vrednost prošenj za rezervna sredstva je dinamično,
kar kaže na odsev realnih potreb humanitarnih organizacij, ki se obračajo na FIHO s prošnjami
po dodelitvi rezervnih sredstev.

Zaprošena, razpoložljiva in razporejena rezervna
sredstva za humanitarne organizacije 2016-2020
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Okvirna letna vrednost prošenj za rezervna sredstva
Razpoložljiva rezervna sredstva
Razporejena rezervna sredstva
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2020

Podatki o potrebah in razporejanju rezervnih sredstev za humanitarne organizacije za obdobje
zadnjih pet let v obdobju med leti 2016 in 2020 kažejo, da Svet FIHO razporedi manj rezervnih
sredstev, kot jih je na razpolago, čeprav je z izjemo v letu 2019, ko je bila skupna vrednost
prošenj za rezervna sredstva nižja od razpoložljivih sredstev, običajno prošenj za rezervna
sredstva več.
Realizacija razporejanja rezer vnih s redstev za
humanitarne o rganizacije 2 0 16 -2020
Razpoložljiva rezervna sredstva

Razporejena rezervna sredstva
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Pri pregledu podatkov o razporejanju rezervnih sredstev, ki so letno na razpolago za
humanitarne organizacije, je bilo ugotovljeno, da navkljub relativno stabilnemu znesku
razpoložljivih rezervnih sredstev FIHO za humanitarne organizacije v zadnjih petih letih,
vrednost dejansko razporejenih rezervnih sredstev kaže na trend upadanja razporejanja
sredstev iz tega naslova.
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Za podrobnejšo analizo bi bilo potrebno pogledati, zakaj prihaja do realizacije razporeditve
rezervnih sredstev, ki ne samo, da je vedno nižja od možne, pač pa je tudi iz leta v leto nižja
ne glede na to, da je skupna vrednost razpoložljivih sredstev relativno stabilna, kot kaže zgornji
grafični prikaz. Ker ostajajo ta sredstva neizkoriščena, po drugi strani pa se ob razpisih vedno
znova pokaže, da so potrebe organizacij po sredstvih vedno večje, bi bilo morda smiselno
razmisliti o spremembi ali razširitvi namembnosti mehanizma rezervnih sredstev FIHO. FIHO s
svojimi razpisi, pravili in metodologijo sicer zagotavlja stabilno financiranje za nekatere
organizacije, drugim predstavlja le srednji, manjši ali zgolj simbolni finančni dodatek. Kot tak
ohranja na področju humanitarnih organizacij trenutno stanje, saj mu umanjka element
spodbujanja razvoja in inovativnosti, možnosti hitrega odzivanja humanitarnih organizacij na
naglo in močno spreminjajoče se družbene okoliščine in razmere.
V tem smislu FIHO, kot eden od osrednjih financerjev invalidskih in humanitarnih organizacij
v RS, tudi zaostaja oz. nima aktivne vloge pri uresničevanju strateških ciljev razvoja nevladnih
organizacij in prostovoljstva, ki sta pomemben del organizacij, ki jih financira, v RS. Eden od
sicer popularnih mehanizmov, ki so uveljavljeni pri fundacijah in sorodnih finančnih
instrumentih za nevladne organizacije po svetu, je npr. finančni mehanizem 'hitrega odziva'
(»rapid response«) za izvedbo nujno potrebnih aktivnosti za ciljne populacije ali razvoj,
povečanje vidnosti organizacije ipd. v smislu odziva na nek nenačrtovan pojav v družbenem
okolju, zato tudi izven obstoječih programov in načrtovanega delovanja, ki bi lahko pomenil
osvežitev in dopolnitev instrumenta rezervnih sredstev FIHO, ki so sedaj namenjena izključno
obstoječim socialnim programom, storitvam, delovanju in naložbam v osnovna sredstva
organizacij.
Na ta način bi sredstva FIHO vsaj v manjšem deležu morda lahko postala dostopna tudi vsem
ostalim humanitarnim organizacijam, ki morda nimajo kapacitet za prijavo na letni razpis FIHO,
ali pa dodaten vir za tiste organizacije, ki so na začetni stopnji razvoja in zato na letnem razpisu
v skladu s pogoji in merili (še) ne morejo pridobiti več kot simbolnega prispevka FIHO.
Prenesena neporabljena sredstva humanitarnih organizacij
Glede na dostopne podatke za leto 2019 sta sredstva iz leta 2019 v 2020 prenesli le dve
humanitarni organizaciji. Kar se tiče prenosov sredstev iz leta v leto, pa podatki za zadnjih pet
let kažejo, da do potrebe po prenosu neporabljenih sredstev FIHO iz enega leto v drugo prihaja
pri relativno majhnem številu organizacij in običajno gre tudi za manjše zneske.

Število humanitarnih
organizacij, ki so prenesle
sredstva v zadnjih petih letih
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V zadnjih petih letih je neporabljena sredstva v naslednje leto preneslo od ene do največ osem
organizacij letno. Preneseni zneski pa znašajo med nekaj deset do nekaj tisoč evrov na
organizacijo, razen v dveh izstopajočih primerih, ko sta dve večji humanitarni organizaciji
prenesli vsaka po nekaj deset tisoč evrov neporabljenih sredstev v naslednje leto.

2.4.4. Nadzor humanitarnih organizacij v letu 2020 za 2019
Na podlagi 4. člena Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih
organizacijah, ki ga je Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
RS (v nadaljevanju FIHO) sprejel na 11. seji dne 20.12.2018 in v zvezi z 11. točko 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), je direktor FIHO 31.1.2020 izdal sklep o
odreditvi nadzora za leto 2019 v naslednjih humanitarnih organizacijah:
▪ »UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, Kersnikova
ulica 3, 1000 Ljubljana,
▪ Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj,
▪ Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska c. 12, 2000 Maribor,
▪ Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 10, 1000
Ljubljana,
▪ Društvo obolelih zaradi azbesta, Srebrničeva 18, 5210 Deskle,
▪ Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000
Novo Mesto,
▪ RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – ZVEZA ZDRUŽENJ, Mirje 19, 1000 Ljubljana,
▪ GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana,
▪ Društvo hemofilikov Slovenije Ljubljana, Tavčarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
▪ Slovensko društvo za celiakijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
▪ EUROPA DONNA - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA BOJ PROTI RAKU DOJK, Vrazov trg 1,
1000 Ljubljana,
▪ Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju, Zaloška cesta 40, 1000
Ljubljana,
▪ Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana,
▪ DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V RAZVOJU - BARKA, Zbilje 1k, 1215
Medvode,
▪ Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana,
▪ Slovensko društvo TRANSPLANT, Zaloška c. 7, 1000 Ljubljana,
▪ DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA, Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana,
▪ Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, Cigaletova ulica 7,
1000 Ljubljana,
▪ Združenje BODI ZDRAV, Budanje 92a, 5271 Vipava,
▪ Društvo Tvoj telefon, Kolodvorska cesta 5B, 6230 Postojna,
▪ Romsko društvo Romani Union, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota,
▪ Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Tržaška cesta 132, 1000
Ljubljana,
▪ Društvo za urejeno življenje - Abstinent, Dolenjska cesta 22, 1000 Ljubljana,
▪ Društvo Malteška pomoč Slovenija, Ulica Janeza Pavla II.13, 1000 Ljubljana,
▪ Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije, Prešernova ulica 6A, 5220 Tolmin,
▪ Društvo Svetovalni svet, Einspielerjeva ulica 2a, 1000 Ljubljana.
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Dne 18.8.2020 je direktor FIHO izdal še dodatni sklep o uvedbi rednega nadzora k zgornjemu
sklepu, in sicer za humanitarno organizacijo:
▪ Kinološko društvo za reševalne pse Maribor, Bezjakova 151, 2341 Limbuš.
V nadaljevanju so bili dne 18.8.2020 istega dne izdani trije sklepi o imenovanju treh nadzornih
skupin, ki so sestavljene vsaka iz treh članov.
Nadzorna skupina pri organizaciji podrobneje pregleda in prouči podatke ter dokumentacijo o
namenski in smotrni porabi sredstev FIHO, ki so bila namenjena za izvajanje nadziranih
posebnih socialnih programov in storitev, za delovanje in za morebitne naložbe; še prav
posebej o stanju in podatkih o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev
nadziranih posebnih socialnih programov in storitev ter kakovosti in obsegu opravljenega dela
ki je bilo so/financirano iz sredstev FIHO v letu 2019. Pri organizaciji se opravijo tudi druga
nadzorna dejanja, za katera se pri izvajanju nadzora oceni, da bi lahko vplivala na ugotovitev
posameznih dejstev.
Po opravljenem nadzoru nadzorna skupina v skladu s Pravilnikom o organiziranju in izvajanju
nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah pripravi nadzorno poročilo, ki ga
posreduje Svetu FIHO in nadzorovani organizaciji. Posamezen član nadzorne skupine lahko
poročilu priloži tudi ločeno mnenje, v katerem natančno pojasni razloge za svojo odločitev.
Terminski plan izvedbe nadzorov je bil sicer načrtovan od 7. septembra 2020 dalje, vendar
ocenjujemo, da je bila izvedba nadzorov zaradi epidemioloških razmer in kadrovskih
sprememb prekinjena in prestavljena za nedoločen čas. Iz dokumentacije FIHO izhaja, da
takratni direktor FIHO Vladimir Kukavica ni omogočil primopredaje dela v strokovni službi za
nobeno delovno mesto, zato niti za ta del ni bilo mogoče pripraviti podatkov in ugotovitev za
namen tega poročila. Ko bodo nadzori za leto 2019 izvedeni, bo strokovna služba pripravila
pripadajoče poročilo.

2.4.5. Javni razpis in razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam za leto 2021
Svet FIHO je na 18. seji, dne 30.9.2020, sprejel finančni načrt za leto 2021, dne 8.10.2020 pa
je na korespondenčni seji potrdil še besedilo Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v
letu 2021. Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021 je bil objavljen v Uradnem
listu RS dne 9.10.2020. Svet FIHO je v javnem razpisu določil, da se za humanitarne organizacije
razpišejo sredstva v skupni višini 6.545.000,00 €, od tega za:
• splošne dobrodelne organizacije: 5.167.440,00 €
• organizacije za kronične bolnike: 913.615,00 €
• organizacije za samopomoč: 220.305,00 €
• naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 178.190,00 €,
• nerazporejena rezervna sredstva: 65.450,00 €.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam se je seznanila s podatki o razpoložljivih sredstvih in ugotovila, da je ob odštetju
nerazporejenih rezervnih sredstev v višini 1 % skupne vrednosti razpoložljivih sredstev
potrebno razporediti za izvajanje socialnih programov in storitev, za delovanje in za naložbe v
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osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje humanitarnih organizacij sredstva v skupni vrednosti
6.479.550, 00 €.
Zaradi epidemioloških razmer je pristojna komisija pričela z odpiranje vlog prispelih na razpis
nekoliko pozneje kot običajno, posledično se je tudi ocenjevanje vlog pričelo in zaključilo
nekoliko kasneje kot v preteklih letih. Komisija je navkljub oteženim delovnim razmeram svoje
delo opravila v obliki spletnih konferenc v kombinaciji z delom komisije v živo v prostorih FIHO.
Tabela razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v zadnjem petletnem
obdobju 2017 – 2021
Šifra
H01
H03
H04
H05
H06

H07

H08

H09
H10

H11

H12

H14

H15

H16

Organizacija
Društvo za
fenilketonurijo
Slovenije
KD REPS Maribor
Društvo pljučnih in
alergijskih bolnikov
Slovenije
Društvo na srcu
operiranih Slovenije
Združenje bolnikov s
cerebrovaskularno
boleznijo Slovenije
Društvo SOS telefon
za ženske in otroke žrtve nasilja
Evangeličanska
humanitarna
organizacija, EHOPodpornica
Zveza prijateljev
mladine Slovenije
Zveza slovenskih
društev za boj proti
raku
Društvo bolnikov s
krvnimi boleznimi
Slovenije
Zveza društev
bolnikov z
osteoporozo
Slovenije
Društvo
prostovoljcev
Vincencijeve zveze
dobrote
Društvo Žarek
upanja, pomoč pri
odvisnostih in
zasvojenostih
Slovensko društvo
HOSPIC

2017
8.704,00 €

2018
9.170,02 €

2019
8.631,24 €

2020
8.338,06 €

2021
8.614,88 €

21.600,32 €

1.329,56 €
23.179,07 €

1.341,48 €
21.974,79 €

1.510,72 €
22.635,35 €

1.651,15 €
25.257,30 €

7.202,32 €

6.027,92 €

6.209,99 €

6.298,42 €

5.859,43 €

94.221,37 €

82.783,79 €

82.249,83 €

92.701,84 €

96.727,71 €

44.717,28 €

45.335,92 €

45.581,01 €

46.198,46 €

49.859,37 €

101.590,64 €

95.457,28 €

95.814,12 €

91.913,12 €

91.786,47 €

59.614,88 €

59.555,74 €

58.815,99 €

61.053,51 €

70.522,53 €

26.516,44 €

25.111,88 €

23.619,46 €

25.691,79 €

26.770,76 €

22.359,45 €

20.959,34 €

20.761,16 €

21.264,38 €

23.896,60 €

31.866,58 €

31.784,99 €

30.004,91 €

32.463,67 €

34.174,86 €

51.662,20 €

52.593,16 €

51.011,93 €

53.612,96 €

48.645,35 €

24.957,87 €

30.900,28 €

29.689,11 €

31.898,85 €

36.454,39 €

127.101,55 €

123.337,58 €

119.181,76 €

119.677,52 €

128.712,02 €
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H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H25

H26

H27

H28

H29
H30
H32
H33

H34

H35

Društvo za
zmanjševanje škode
zaradi drog Stigma
Društvo za pomoč
osebam z govornimi
motnjami VILKO
MAZI
Društvo zaupni
telefon Samarijan
Društvo bolnikov s
parkinsonizmom in
drugimi
ekstrapiramidnimi
motnjami TREPETLIKA
Zveza koronarnih
društev in klubov
Slovenije
Slovensko združenje
za zmanjševanje
škodljivih posledic
drog- DrogArt
ŠENT- Slovensko
združenje za
duševno zdravje
Društvo za duševno
zdravje in kreativno
preživljanje
prostega časa "VEZI"
"UP" Društvo za
pomoč zasvojencem
in njihovim svojcem
Slovenije
Gorska reševalna
zveza Slovenije
Zveza društev za
socialno
gerontologijo
Slovenije
Zveza društev
ledvičnih bolnikov
Slovenije
Društvo OZA
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela
Novo mesto
Društvo varnega
zavetja Ljutomer
HUMANA Združenje svojcev
pri skrbi za
mentalno zdravje
Društvo srčnih
bolnikov s
spodbujevalnikom
Slovenija UTRIP

21.560,59 €

20.662,37 €

18.400,14 €

19.969,79 €

22.388,01 €

33.133,72 €

32.939,91 €

32.461,63 €

32.569,30 €

30.466,42 €

33.070,94 €

34.924,29 €

33.160,73 €

33.705,84 €

36.605,17 €

27.528,42 €

24.494,29 €

23.103,33 €

24.851,91 €

26.948,10 €

105.612,88 €

107.546,42 €

95.525,62 €

108.988,33 €

120.701,11 €

18.589,81 €

18.638,51 €

17.935,67 €

18.821,36 €

20.699,03 €

559.976,96 €

583.401,37 €

565.476,48 €

574.736,93 €

608.635,88 €

56.370,66 €

56.151,33 €

56.470,35 €

58.625,15 €

62.701,42 €

21.374,80 €

21.633,19 €

20.892,54 €

20.736,10 €

22.072,88 €

240.458,91 €

240.204,39 €

233.607,84 €

236.669,20 €

256.579,31 €

56.941,90 €

51.799,01 €

47.257,00 €

44.715,84 €

51.829,30 €

58.613,83 €

54.622,28 €

54.632,88 €

58.149,18 €

58.977,67 €

4.851,46 €
18.481,18 €

20.819,72 €

6.301,41 €
21.086,27 €

6.440,32 €
22.539,64 €

7.254,69 €
25.514,35 €

8.403,00 €

9.068,93 €

19.366,34 €

8.457,84 €

9.023,61 €

15.096,67 €

15.569,25 €

-

-

-

11.791,30 €

11.299,74 €

10.776,57 €

10.936,46 €

11.703,36 €
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H36
H37
H38
H39
H40
H42
H43
H44
H45
H47
H49

H51

H52

H53

H54
H55

H56

H57
H58
H59
H60
H61

Društvo za
nenasilno
komunikacijo
Društvo "Projekt
Človek"
Rdeči križ Slovenije
Društvo za zdravje
srca in ožilja
Slovenije
Gerontološko
društvo Slovenije
Zveza društev
upokojencev
Slovenije
Društvo hemofilikov
Slovenije
Slovenska Karitas
Društvo Regionalna
Varna hiša Celje
Zveza društev
diabetikov Slovenije
Slovensko društvo
za celiakijo
Europa Donna
Slovensko združenje
za boj proti raku
dojk
Društvo življenje
brez nasilja
Slovenska
filantropija,
Združenje za
promocijo
prostovoljstva
Društvo ALTRA
Odbor za novosti v
duševnem zdravju
Društvo onkoloških
bolnikov Slovenije
Društvo za pomoč
osebam z motnjo v
duševnem razvoju Barka
Društvo Liga proti
epilepsiji Slovenije
Slovensko društvo
TRANSPLANT
Društvo psoriatikov
Slovenije
Ozara, Nacionalno
združenje za
kakovost življenja
Spominčica Slovensko združenje

67.069,03 €

68.389,84 €

66.505,58 €

69.716,34 €

74.015,40 €

70.374,73 €

66.133,57 €

62.671,39 €

65.909,03 €

73.507,05 €

1.117.505,34 €
23.074,19 €

1.148.015,40 €
24.224,36 €

1.094.189,70 €
21.986,81 €

1.080.814,96 €
23.928,46 €

1.193.292,20 €
26.037,32 €

10.499,57 €

11.629,45 €

11.796,27 €

-

13.296,95 €

122.761,50 €

115.594,35 €

110.868,20 €

115.836,27 €

118.618,74 €

47.215,33 €

47.009,11 €

43.377,87 €

45.994,19 €

44.032,85 €

1.284.332,52 €
27.713,95 €

1.284.001,33 €
27.516,09 €

1.255.436,87 €
26.642,45 €

1.292.534,86 €
28.470,79 €

1.425.015,12 €
31.740,75 €

218.962,99 €

220.441,31 €

224.339,80 €

233.780,03 €

246.465,77 €

42.557,15 €

42.760,96 €

40.625,21 €

42.070,27 €

46.856,56 €

17.289,98 €

17.823,73 €

17.591,50 €

18.777,99 €

21.166,42 €

19.019,00 €

18.604,86 €

18.295,06 €

19.887,62 €

19.845,43 €

107.446,08 €

110.459,84 €

103.945,11 €

106.262,98 €

106.645,00 €

63.473,22 €

61.703,81 €

63.503,96 €

66.259,06 €

75.426,74 €

35.933,91 €

36.578,83 €

37.466,32 €

35.587,79 €

39.172,67 €

-

-

1.455,12 €

-

-

29.479,49 €

30.437,09 €

28.945,93 €

29.461,99 €

31.088,77 €

13.693,52 €

13.079,66 €

13.008,32 €

12.852,90 €

-

41.858,20 €

41.417,24 €

38.450,66 €

38.608,98 €

39.302,63 €

437.979,90 €

436.192,36 €

418.357,15 €

429.377,30 €

476.000,46 €

18.280,99 €

20.301,70 €

18.892,26 €

18.934,65 €

21.183,89 €
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H62
H66

H67

H68

H70

H71
H73

H74

H75

H76

H82

H86

H88

H93

za pomoč pri
demenci
Mozaik - Društvo za
socialno vključenost
Novi paradoks,
Slovensko društvo
za kakovost življenja
Društvo za pomoč in
samopomoč
brezdomcev Kralji
ulice
Društvo kulturno,
informacijsko in
svetovalno središče
Legebitra
Društvo za pomoč
ženskam in otrokom
žrtvam nasilja Varna hiša
Gorenjske
Društvo Ženska
svetovalnica
Društvo Zdrava pot
Združenje za moč za
celostno
psihosocialno
pomoč žrtvam
spolnega nasilja in
drugih oblik nasilja
Društvo za
pospeševanje
veselja do življenja
za bolne in trpeče
ljudi - Rdeči noski
Društvo MENA Humanitarna
organizacija za
pomoč ženskam,
prizadetim z
inkontinenco in
menopavzo
Beli obroč Slovenije,
Društvo za pomoč
žrtvam kaznivih
dejanj
Slovenska zveza za
tobačno kontrolo
SLO CANIS Slovensko združenje
inštruktorjev center
za šolanje psov
spremljevalcev
Društvo KLJUČ center za boj proti
trgovini z ljudmi

6.713,48 €

13.288,49 €

4.802,37 €

13.738,34 €

7.193,56 €

73.770,79 €

46.917,85 €

43.208,58 €

44.242,61 €

50.255,88 €

15.835,07 €

21.114,58 €

14.612,21 €

15.439,38 €

17.475,06 €

9.777,38 €

9.606,71 €

9.455,18 €

9.611,84 €

10.980,00 €

5.041,80 €

8.063,15 €

7.833,76 €

8.188,72 €

9.727,43 €

13.087,67 €

12.102,90 €

11.784,66 €

-

13.749,73 €

8.821,81 €
7.981,14 €

9.404,44 €
7.634,46 €

9.118,29 €
8.196,41 €

7.311,10 €

10.480,64 €
7.848,24 €

10.471,59 €

8.425,99 €

7.512,93 €

6.722,40 €

6.675,13 €

11.708,51 €

12.513,35 €

11.354,01 €

-

-

10.754,65 €

8.061,92 €

9.230,74 €

8.943,06 €

8.751,89 €

1.687,69 €

-

1.648,80 €

1.669,59 €

1.780,31 €

1.207,32 €

1.211,13 €

975,06 €

1.262,18 €

2.955,55 €

14.641,88 €

14.367,26 €

14.978,35 €

15.456,08 €

17.281,51 €
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H96

H97
H102

H103
H107
H109
H110
H111
H114

H117

H118

H120

H121

H122
H127
H128

H131

H134

H135

Društvo DEBRA
Slovenija Društvo
oseb povezanih z
bulozno
epidermolizo
Društvo za cistično
fibrozo Slovenije
Društvo za delo z
mladimi v stiski
Žarek
Društvo za pomoč
pri obolenjih
ščitnice Metuljčica
Združenje BODI
ZDRAV
Društvo Tvoj telefon
Planinska zveza
Slovenije
Društvo za
mentalno zdravje
Društvo bolnikov s
huntingtonovo
boleznijo in svojcev
Društvo za pomoč
odvisnikom in
njihovim družinam
SVIT Koper
Društvo za
fibromialgijo
Društvo za pomoč
osebam z motnjami
v razvoju Vesele
nogice
Društvo za
ustvarjanje in
kvaliteto življenja
MUZA
Humanitarno
društvo ADRA
Slovenije
Inkont-humanitarna
organizacija Maribor
Romsko društvo
Romani Union
Slovensko združenje
bolnikov z
limfomom in
levkemijo
Društvo DIH Enakopravni pod
mavrico
Slovensko združenje
za preprečevanje
samomora

4.712,50 €

4.626,33 €

4.500,19 €

6.536,64 €

5.834,39 €

10.816,60 €

11.390,10 €

11.626,95 €

11.485,02 €

13.375,13 €

13.941,05 €

13.470,62 €

13.588,48 €

12.519,74 €

12.674,19 €

4.688,95 €

4.882,04 €

4.986,59 €

5.124,61 €

5.605,64 €

5.861,93 €

6.472,49 €

6.277,51 €

7.801,32 €

8.100,40 €

8.128,52 €
-

5.849,78 €
-

5.551,48 €
1.990,96 €

5.744,48 €
3.684,67 €

5.861,24 €
6.940,47 €

-

-

-

1.949,50 €

2.168,98 €

4.458,31 €

4.496,68 €

4.210,45 €

3.675,47 €

5.080,98 €

6.441,57 €

5.852,65 €

5.947,97 €

5.989,05 €

6.346,75 €

2.068,60 €

1.940,90 €

2.925,48 €

-

3.059,82 €

-

2.308,44 €

2.559,42 €

2.706,96 €

3.425,78 €

1.320,00 €

2.440,38 €

2.411,96 €

3.354,81 €

3.493,61 €

9.637,21 €

9.625,09 €

8.354,21 €

6.941,58 €

7.798,07 €

2.932,83 €

2.932,41 €

-

-

-

6.520,63 €

-

5.493,80 €

5.714,04 €

-

8.050,81 €

10.454,09 €

10.092,10 €

7.954,15 €

8.172,04 €

4.100,27 €

5.058,58 €

5.638,59 €

5.880,71 €

6.564,70 €

24.452,82 €

26.124,00 €

26.571,91 €

26.246,76 €

29.822,30 €
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H138
H142

H143

H147
H153
H154

Društvo za urejeno
življenje - Abstinent
Društvo Malteška
pomoč Slovenija
Zveza klubov
zdravljenih
alkoholikov
Slovenije
Društvo Svetovalni
Svet
Društvo Center za
pomoč mladim
Društvo Šola zdravja
SKUPAJ

3.

-

4.602,52 €

4.453,81 €

5.647,30 €

11.337,75 €

2.741,25 €

-

2.652,64 €

2.062,94 €

3.108,89 €

7.022,85 €

9.546,60 €

11.407,82 €

11.446,40 €

13.663,66 €

-

2.922,15 €

2.901,89 €

3.011,87 €

3.110,00 €

-

-

1.525,14 €

1.835,88 €

1.986,93 €

6.049.890,00 €

6.061.324,50 €

5.870.073,82 €

5.951.137,50 €

3.119,50 €
6.479.550,00 €

RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2020

3.1 Pojasnila k računovodskim izkazom za leto končano 31.12.2020
Računovodska izkaza Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju fundacija) za leto 2020 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).
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 2020 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);
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•

•
•
•
•

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).
izkazov).

Pri sestavitvi računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za leto, končano 31. decembra 2020,
so bile uporabljene naslednje računovodske usmeritve:

3.1.1 Splošne računovodske usmeritve
Priložena računovodska izkaza in pojasnila k njima sta bila pripravljena na osnovi 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.
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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.
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, ki se nanašajo na
prihodnje leto in vračunane prihodke, ki se nanašajo na zaključeno poslovno 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 koncesije, ki bodo poračunane v
prihodnjem letu.
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Sprememba računovodskih usmeritev in ocen ter popravek napake
Fundacija v letu 2020 ni spreminjala računovodskih usmeritev in ocen ali popravljala napake v
računovodskih izkazih, ki bi pomembno vplivale na tekoče in preteklo obdobje.
3.2. BILANCA STANJA S PRILOGAMI IN POJASNILI K POSAMEZNIM POSTAVKAM
3.2.1. Bilanca stanja
ČLENITEV
SKUPINE
KONTOV
1

ZNESEK

NAZIV SKUPINE KONTOV
2

31.12.2020

31.12.2019

4

5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

30
31
32
33
34
35
36
37

8.297.038

8.036.070

17.699
6.183
621.873
130.982
168.340

14.853
3.251
621.873
127.897
156.785

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

147.260

136.841

7.773.551
0
0
0

7.505.548
0
0
0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

4.465.441

4.834.422

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNI
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA N
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0
3.242.923
0
0
0
0
0
1.221.249
0
1.269

0
3.042.748
0
419
0
0
0
1.778.282
0
12.973

C) ZALOGE

0

0

OBRAČUN NABAVE MATERIALA
ZALOGE MATERIALA
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
PROIZVODI
OBRAČUN NABAVE BLAGA
ZALOGE BLAGA
DRUGE ZALOGE

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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I. AKTIVA SKUPAJ
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12.762.479

12.870.492

0

0

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

20
21
22
23
24
25
26
28
29

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

453.718

696.141

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
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
NEPLAČANI PRIHODKI
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0
15.442
9.017
65.904
0
0
0
0
363.355

0
15.464
14.707
20.850
0
0
0
0
645.120

12.308.761

12.174.351

0
0
0
580.315
0

0
0
0
497.002
0

0

0

7.773.551

7.505.548

0
0
0
0

0
0
0
0

54.611

54.611

0
3.900.284
0

0
4.117.190
0

12.762.479

12.870.492

0

0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
90
91
92
93
940
9410
9411
9412
9413
96
97
980
981
985
986

SPLOŠNI SKLAD
REZERVNI SKLAD
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
DOLGOROČNE REZERVACIJE
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, 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
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PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

3.2.2. POJASNILA K POSAMEZNIM POSTAVKAM BILANCE STANJA ZA LETO 2020
Neopredmetena sredstva
Priloga 1/A - Tabela gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih
razmejitev v letu 2019 (v €):

61

(v €)

Pravice do ind. Neopredm. Dolgoročno
lastnine in
sredstva v
odloženi
druge pravice pridobivanju
stroški

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2019

14.853

-

-

14.853

-

-

2.846
-

17.699

-

-

17.699

31. decembra 2019

3.251

-

-

3.251

Amortizacija v letu
Odtujitve

2.932
-

-

-

2.932
-

31. decembra 2020

6.183

-

-

6.183

11.602
11.516

-

-

11.602
11.516

Pridobitve
Prenos z investicij v teku
Odtujitve
31. decembra 2020

2.846
-

2.846
(2.846)

Nabrani popravek vrednosti

Neodpisana vrednost
31. decembra 2019
31. decembra 2020

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev

17.699 €

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev znaša 17.699 €. V letu 2020 je fundacija
investirala v posodobitev programske opreme v povezavi z investicijo v nov server. Fundacija
ne izkazuje neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti in nima obveznosti do
dobaviteljev iz naslova nabav neopredmetenih sredstev.
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

6.183 €

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 2020 je fundacija
obračunala amortizacijo za neopredmetena sredstva v višini 2.932 €.

Opredmetena osnovna sredstva
Priloga 1/A - Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020 (v €):
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(v €)

Oprema in druga
opredmetena
Nepremičnine osnovna oprema

Osnovna
sredstva v
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2019

621.873

156.785

-

14.084
(2.529)

621.873

168.340

-

790.213

31. decembra 2019

122.897

136.841

-

259.738

Amortizacija v letu
Odtujitve

8.085
-

12.948
(2.529)

-

21.033
(2.529)

31. decembra 2020

130.982

147.260

-

278.242

498.976
490.891

19.944
21.080

-

518.920
511.971

Pridobitve
Prenos z investicij v teku
Odtujitve
31. decembra 2020

14.084
(14.084)
-

780.658
14.084
(2.529)

Nabrani popravek vrednosti

Neodpisana vrednost
31. decembra 2019
31. decembra 2020

Nepremičnine

621.873 €

Nabavna vrednost nepremičnin (poslovni prostori) se v letu 2020 ni spreminjala.
V poslovnih knjigah so knjižena vlaganja v naslednje nepremičnine:
• Poslovni prostori v izmeri 138,23 m2 v poslovni stavbi Stegne 21 v Ljubljani
• Med nepremičninami beležimo tudi parkirno mesto št. 51
Popravek vrednosti nepremičnin

130.982 €

Popravek vrednosti se je povečal za amortizacijo v znesku 8.085 €.
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

168.340

€

V letu 2020 je fundacija investirala predvsem v posodobitev računalniške opreme.
V letu 2020 je bilo izločenih za 2.529 € opredmetenih osnovnih sredstev (po nabavni
vrednosti).
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Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

147.260 €

Popravek vrednosti osnovnih sredstev v upravljanju 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 2.529 € zaradi izločitve sredstev ob inventuri. Fundacija je v letu 2020
obračunala amortizacijo za opredmetena osnovna sredstva v višini 12.948 €.
Dolgoročne finančne naložbe

7.773.551 €

Fundacija ima lastniški delež Loterije Slovenije oziroma 29.712 delnic. Na dan 31.12.2019 je le
ta znašal 7.505.548 € merjeno po knjigovodski revidirani vrednosti delnic Loterije Slovenije na
dan 31.12.2019. Po podatkih Loterije Slovenije se je nerevidirana vrednost posamezne delnice
povečala iz 252,61 € na 261,63 € na dan 31.12.2020 zato se stanje dolgoročne kapitalske
naložbe povečalo za 268.003 € glede na predhodno leto oziroma spremenilo na 7.773.551 €.
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

Druge delnice
in deleži

(v €)

Skupaj

Stanje 31. decembra 2019
Povečanje
Zmanjšanje
Prenos na kratkoročni del
Povečanje popravkov
Zmanjšanje popravkov
Stanje 31. decembra 2020

7.505.548

7.505.548

268,003
7.773.551

268.003
7.773.551

Knjigovodska vrednost
31. decembra 2019

7.505.548

7.505.548

Knjigovodska vrednost
31. decembra 2020

7.773.551

7.773.551

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

3.242.923 €

Stanje denarnih sredstev na računu na dan 31.12.2020 je bilo za 200.175 € večje kot na dan
31.12.2019.
Finančno poslovanje Fundacije je v letu 2020 potekalo preko računov odprtih pri ABANKA d.
d., SBERBANK d. d. in NKBM d. d..
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Druge kratkoročne terjatve

1.221.249 €

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 1.208.854 € za
mesec december 2020, ki so bile plačane v začetku januarja 2021. Druge kratkoročne terjatve
so zahtevki za refundacijo plač v breme ZZZS v višini 4.554 € ter v breme ZPIZ v višini 4.504 €
(invalidnina), terjatev do invalidskega sklada za nagrado za preseganje kvote v višini 376 €,
preplačilo NUSZ za leto 2020 v višini 474 € ter preplačila prejemnikom sredstev FIHO v višini
2.487 €, ki so bila delno že vrnjena v februarju 2020.
Aktivne časovne razmejitve

1.269 €

Fundacija izkazuje med aktivnimi časovnimi razmejitvami razmejene postavke stroškov, ki so
bili zaračunani v letu 2020, nanašajo pa se na leto 2021 in sicer letne naročnine na časopise in
letne licence za vzdrževanje programske opreme.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

15.442 €

Na dan 31.12.2020 izkazuje fundacija 15.442 € obveznosti do zaposlenih iz naslova bruto plač
ter povračil stroškov zaposlenim v zvezi delom za mesec december 2020. Fundaciji izplačuje
plače do 5. v mesecu v naslednjem mesecu za pretekli mesec.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

9.017 €

Na dan 31.12.2020 izkazuje fundacija 9.017 € 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.).
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

65.904 €

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so sestavljene iz obveznosti za plačilo dajatev
delodajalca za plače za december 2020 v višini 2.220 €, izplačilo sejnin ter potnih nalogov za
člane sveta fundacije in nadzornega organa fundacije, s pripadajočimi dajatvami v višini 17.882
€. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi izkazuje fundacija obveznost za izplačila iz
rezervnega sklada, po sklepu sveta fundacije za leto 2020 v višini 45.802 €. Navedeni znesek
zmanjšuje višino rezervnega sklada. Vse obveznosti se nanašajo na poslovno leto 2020.
Pasivne časovne razmejitve

363.355

€

Na zadnji dan leta 2020 beležimo 48.355 € vnaprej vračunanih odhodkov iz naslova vračunanih
predvidenih nagrad nadzornikom za leto 2019, vračunano sejnino za 16. sejo sveta fundacije,
ki se je zaključila v letu 2021 ter predvideno nadomestilo za neizkoriščen dopust za leto 2020.
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami je 315.000 € razmejenih prihodkov za leto 2020.
Loterija Slovenije je dne 17.01.2021 poslala obvestilo o oceni končnega obračuna koncesijskih
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dajatev za leto 2020, s katerim ugotavlja negativno razliko obračunanih koncesijskih dajatev
za leto 2020 v ocenjeni višini 315.000 €. Poračun bo predvidoma izveden meseca marca, pri
plačilu koncesijskih dajatev za mesec februar 2021. Na podlagi tega obvestila je fundacija
oblikovala razmejitev prihodkov iz leta 2020 za leto 2021 v višini 315.000 €.
Dolgoročne rezervacije

580.315 €

Dolgoročne rezervacije izkazujejo neporabljena rezervna sredstva invalidskih in humanitarnih
organizacij.
Stanje in gibanje dolgoročnih rezervacij

Stanje 31. decembra 2019
Oblikovanje
Poraba
Stanje 31. decembra 2020

284.708
111.637
(59.151)
337.194

Rezervni sklad
Humanitarne
organizacije
212.294
60.112
(29.285)
243.121

Knjigovodska vrednost 31.
decembra 2019

287.708

212.294

497.002

Knjigovodska vrednost 31.
decembra 2020

337.194

243.121

580.315

(v €)

Rezervni sklad Invalidske
organizacije

Sklad premoženja v drugih pravnih osebah

Skupaj

497.002
171.749
(88.436)
580.315

7.773.551 €

Sklad znaša 7.773.551 € in je sestavljen iz vrednosti naložbe v Loterijo Slovenije v višini
7.773.551 €, merjeno po nerevidirani knjigovodski vrednosti delnic.
Dolgoročne obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva

54.611 €

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 za razdelitev

3.900.284 €

Ustvarjeni presežek odhodkov nad prihodki za leto 2020 v višini 216.906 € zmanjšuje
preneseni presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij.
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3.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2020 S
PRILOGAMI IN POJASNILI K POSAMEZNIM POSTAVKAM
(v €ih, brez
centov)

ČLENITEV
PODSKUPIN

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV
1
760

761
762
763

del 764
del 764

Leto 2020
4

2

del 464
del 464
del 464
462
463
del 465

15.332.535

17.376.463

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI

15.332.535

17.376.463

0

0

0

0

0
1.545.029
7.887

0
2.020.422
5.381

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

95

10.888

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

0
95

0
10.888

16.885.546

19.413.154

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

277.336

273.272

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV

0
13.650
263.686

0
10.382
262.890

F) STROŠKI DELA

213.809

230.251

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) OSTALI DRUGI STROŠKI

159.632
39.893
14.284
23.913
0
963

165.848
34.129
30.274
18.449
0
1.270

1.775

0

16.584.604

16.940.811

52

178

0
52

0
178

17.102.452

17.464.231

0

1.948.923

216.906

0

0

0

0

1.948.923

216.906

0

467

K) FINANČNI ODHODKI

468

L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(886+887)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884+885)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-888)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(888-870)
Davek od dohodkov pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodkov pravnih oseb
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

del 469
del 469

Leto 2019
5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

D) CELOTNI PRIHODKI

del 466
460
461

ZNESEK
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3.3.1. POJASNILA K POSAMEZNIM POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA
LETO 2020
Prihodki iz poslovanja

15.332.535 €

Prihodki iz poslovanja se nanašajo na koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, ki jih
prejme fundacija v upravljanje.
V letu 2020 je fundacija prejela od Loterije Slovenije 13.760.003 €, od Športne loterije Slovenije
1.121.7034 € ter od drugih obveznikov plačila koncesij 450.829 € koncesijskih prihodkov.
Prihodki so upoštevani po načelu obračunane realizacije, povečani za odložene prihodke
Loterije Slovenije za leto 2019 v višini 0,645 mio € ter zmanjšani za odložene prihodke v višini
0,315 mio. Na zmanjšanje koncesijskih odhodkov glede na leto 2019 je vplivala epidemija
zaradi Covid-19.
Loterija Slovenije je dne 17.01.2021 poslala obvestilo o oceni končnega obračuna koncesijskih
dajatev za leto 2020, s katerim ugotavlja negativno razliko obračunanih koncesijskih dajatev
za leto 2020 v ocenjeni višini 315.000 €. Poračun bo predvidoma izveden meseca marca, pri
plačilu koncesijskih dajatev za mesec februar 2021. Na podlagi tega obvestila je fundacija
oblikovala razmejitev prihodkov iz leta 2020 za leto 2021 v višini 315.000 €.
Finančni prihodki
Finančni prihodki so sestavljeni iz :
• 5 € obresti na transakcijskih računih
• 1.545.024 € izplačanih dividend Loterije Slovenije

1.545.029 €

Drugi prihodki

7.887 €

Drugi prihodki so vračila sredstev iz naslova nerealiziranih programov pridobiteljev razpisanih
sredstev, prejete subvencije za spodbujanje zaposlitve invalida ter subvencije za delno
sofinanciranje zaposlenih nad 60 let starosti.
Prevrednotovalni poslovni prihodki

95 €

Prevrednotovalni poslovni prihodki so vezani odpise obveznosti iz prejšnjih let.
Stroški materiala

13.650 €

Stroške materiala sestavljajo stroški elektrike in ogrevanja, pisarniški material, material za
vzdrževanje in drugi material (zaščitna sredstva epidemija Covid-19).
Stroški storitev

263.686 €

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.
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Stroški dela

213.809 €

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.
Fundacija je v letu 2020 zaposlovala povprečno 5 oseb.
Plače zaposlencev se izplačujejo v skladu s sprejetimi sklepi in zakonskimi predpisi.
Nadomestila se obračunavajo v skladu z zakonom in vladno Uredbo o davčno priznanih zneskih
tovrstnih povračil.
Amortizacija

23.913 €

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

963 €

Gre za stroške nadomestila za uporabo stavbenega zemljišča za leto 2020, administrativnih in
sodnih taks.
Finančni odhodki

1.775 €

Evropska centralna banka (ECB) bankam znižuje obrestne mere na njihova presežna likvidna
sredstva. Le-te stroške prevalijo na svoje poslovne komitente. Tudi fundacija je v letu 2020
plačevala ležarino na presežek sredstev nad limiti posameznih bank. Ker se limiti stalno
znižujejo se predvideva v bodočnosti porast stroškov na presežena stanja na računih.
Drugi odhodki

16.584.604 €

Drugi odhodki izkazujejo dodeljena koncesijska sredstva, s katerimi upravlja fundacija,
invalidskim in humanitarnim organizacije, za leto 2020. Evidenca o dodeljenih ter izplačanih
sredstvih po pogodbeno določenih namenih se vodi analitično na kontih obveznosti.
Prevrednotovalni poslovni odhodki

52 €

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

216.906 €

Fundacija je v letu 2020 ustvarila 216.906 € presežka odhodkov, ki jih bo pokrila v breme
presežka prihodkov iz prejšnjih let.
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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.
Priloga 3/B - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

1

Prihodki in
odhodki za
izvajanje javne
službe in javnih
pooblastil
4

2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

760

761
762
763

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

del 764
del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

del 466
460
461

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA

del 464
del 464
del 464
462
463
del 465
467
468

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

del 469
del 469

ZNESEK

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
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15.332.535
15.332.535

Prihodki in
odhodki od
prodaje blaga in
storitev na trgu
5
0
0
0

1.545.029
7.887

0
0
0
0

95
0
95

0
0
0

16.885.546

0

277.336
0
13.650
263.686

0
0
0
0

213.809
159.632
39.893
14.284
23.913

0
0
0
0

963
1.775
16.584.604

0
0
0

52
0
52

0
0
0

N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV
Davek od dohodkov pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka
od dohodkov pravnih oseb
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka
od dohodkov pravnih oseb
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

Ljubljana, marec 2022
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17.102.452

0

0

0

216.906
0

0
0

0

0

216.906

0

216.906

0

