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Pomembnejši podatki
LETO
Število zaposlenih
Prilivi - višina prejetih konc.dajatev

2017

2018

2019

2020

2021

5

5

6

6

5

12.670.958 16.194.722 16.230.913 15.565.411

15.513.891

- 1.305.692 - 1.081.079 - 1.771.730

-1.208.754

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

1.082.039

1.771.730

1.208.854

1.222.715

670.000

1.100.000

645.000

315.000

minus oblikovanje rezervacije zaradi preveč
dobljenih sredstev v tekočem letu

- 1.100.000

- 645.000

- 315.000

-715.000

SKUPAJ BILANČNI PRIHODKI

15.541.069 17.376.564 15.332.535

15.127.852,54

plus odprava rezervacij zaradi preveč dobljenih
sredstev v preteklem letu

Gibanje koncesijskih prilivov na prejšnje leto

95,90%

98,67 %

Odtoki plačila organizacijam

17.286.957 17.319.785 16.812.123 16.412.083

18.576.572

Razpisana sredstva

17.460.000 17.493.000 16.941.050 17.003.250

18.700.000

Odtoki v primerjavi z razpisanimi sredstvi

80,60%

99,34 %

17.468.542 18.271.003 18.251.213 17.110.440

17.356.035

Gibanje prilivov brez dividend Loterije Slovenije d.
13.705.267 16.880.476 16.230.913 15.565.411
d

15.513.891

Dividende Loterije Slovenije d. d

Odhodki za delovanje

Odhodki za poslovanje
Delež odhodkov za delovanje v odhodkih za
poslovanje

99,00%

100,22%

96,52%

Prilivi iz koncesij in dividend

99,00%

127,80%

99,24%

3.763.275

1.390.527

2.020.300

1.545.029

1.842.144

498.180

518.295

523.420

517.796

551.252

18.665.282 19.111.216 17.464.231 17.102.452

19.251.252

2,67%

2,71%

3,00%

3,03%

2,86 %

Davek od dohodka pravnih oseb

35.750

0

0

0

0

Presežek prihodkov nad odhodki

- 1.196.740

- 840.213

1.948.923

- 216.906

- 1.868.155

2,85%

2,84%

2,87%

3,03%

3,18 %

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 2021 vstopila optimistično. Svet Fundacije je
namreč Finančni načrt za leto 2021 sprejel v višini 19.250.000 €, kar je bistveno več kot v letu
2020, ko je ta znašal 17.700.000 €. Zaradi generiranja občutnega presežka prihodkov nad
odhodki v letu 2019, ki so bili vključeni v finančni načrt v letu 2021 v višini 1.500.000 € se je
zdel takšen finančni načrt še vedno dosegljiv.
Žal je epidemija virusne bolezni COVID-19, ki se je v letu 2020 in 2021 širila tudi po Sloveniji,
močno zarezala tako v prihodke same fundacije, kot tudi v delovanje strokovne službe.
Ne glede na navedeno, je Fundacija tudi v letu 2021 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 je Fundacija omogočila 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 2021 je bilo na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO objavljenega v
letu 2020 za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij namenjeno 18.700.000 € in
sicer 12.155.000 € za invalidske organizacije in 6.545.000 € za humanitarne organizacije. Prilivi
Fundacije iz naslova koncesij in dividend so bili tudi v letu 2021 pod želeno ravnjo in so znašali
17.356.035 €.
Fundacija je tako po letu 2019, ko je generirala občuten presežek prihodkov nad odhodki,
ponovno izkazovala 'izgubo', saj je presežek odhodkov nad prihodki v letu 2021 znašal
1.868.155 €. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev so bili v letu 2021 nižji kot v letu 2020 in
so znašali 15.513.891 €.
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
skoraj 30 invalidskih in preko 80 humanitarnih organizacij, ki izvajajo življenjsko pomembne
5

posebne socialne programe za prek 100.000 uporabnikov v invalidskih organizacijah in
socialne programe za več kot 250.000 uporabnikov v humanitarnih organizacijah.
Izražamo pričakovanje, da FIHO v naslednjem mandatnem obdobju 2022-2027 vstopa v novo
razvojno obdobje, obdobje izboljšav, ki bodo na eni strani vodile v uporabnikom prijaznejše
poslovanje, na drugi strani pa v še bolj transparentno in objektivnejše razporejanje sredstev
invalidskim in humanitarnim organizacijam. Pri tem pa ne smemo izgubiti izpred oči izhodišča
po odpravljanju administrativnih ovir ter uvajanju prijaviteljem bolj prijaznih postopkov.

direktor FIHO
Borut SEVER
Ljubljana, maj 2022
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1.1. Poročilo Nadzornega odbora FIHO o pregledu Zaključnega računa za leto 2021
Fundacije FIHO ter porabi sredstev, ki so namenjena za delo fundacije

V skladu z 28. členom Pravil FIHO svet FIHO imenuje tri člane Nadzornega odbora FIHO. V letu
2020 je član NO, predstavnik Vlade Republike Slovenije Mitja Čander odstopil kot član NO
FIHO. Dne 20. 5. 2021 je član NO FIHO iz vrst humanitarnih organizacij Vilko Kolbl odstopil kot
član NO FIHO. Prvih pet mesecev je NO FIHO deloval samo z dvema članoma. Na 20. redni seji,
dne 8. junija 2021 je Svet FIHO imenoval dve članici NO FIHO in to predstavnico Vlade
Republike Slovenije Mojco Ifko Pinosa in predstavnico humanitarnih organizacij dr. Natašo
Dernovšček Hafner. Na 20. seji NO FIHO, dne 13. 7. 2021 je bila za namestnika predsednika
izvoljena dr. Nataša Dernovšček Hafner. Član in predsednik NO FIHO mag. Vladimir Pegan je
dne 30. 12. 2021 odstopil kot član in predsednik NO FIHO. Po odstopu predsednika NO FIHO
je naloge vodenja NO FIHO prevzela namestnica predsednika dr. Nataša Dernovšček Hafner.
Pristojnosti nadzornega odbora FIHO so opredeljene v 28. in 28. a členu Pravil FIHO. Nadzorni
odbor nadzira uresničevanje sklepov sveta in komisij ter nadzira porabo sredstev, ki so
namenjena za delo fundacije. Nadzorni odbor deluje tudi kot pritožbeni organ v primeru
pritožbe na sklep sveta fundacije o razporeditvi sredstev za sofinanciranje programov,
delovanja ali naložb invalidskih in humanitarnih organizacij.
Naloge NO FIHO določa 21. a in 21. b člen Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev
FIHO. Člena določata, da lahko humanitarne in invalidske organizacij po prejemu sklepa o
razporeditvi sredstev vložijo pritožbo. Nadzorni odbor FIHO lahko pritožbo zavrže, zavrne ali
odpravi sklep sveta FIHO in svetu naloži, da o vlogi ponovno odloči.
Nadzorni odbor je v letu 2021 imel šest rednih in eno korespondenčno sejo, na kateri so bili
sprejeti samo zapisniki. Vse seje so bile sklepčne, ker sta bila na seji prisotna vsaj dva člana NO
FIHO. Na sejah so bili iz strokovne službe prisotni direktor oz. v. d. direktorja FIHO, sekretar
oz. sekretarka FIHO in strokovni delavec. Na sejah, ko je NO FIHO obravnaval zaključni račun,
je bila prisotna tudi računovodkinja.
Nadzorni odbor je v letu 2021 obravnaval 7 pritožb invalidskih organizacij zoper sklep Sveta
FIHO o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2021 in 4 pritožbe invalidskih organizacij zoper sklep
Sveta FIHO o razporeditvi sredstev iz 1 % rezervnega sklada.
V skladu z akti je NO FIHO na 18. seji, 25. 2. 2021 obravnaval zaključni račun – bilanco stanja
in bilanco uspeha fundacije za leto 2020. Sprejel je tudi informacijo o delu inventurne komisije
za popis osnovnih in drugih sredstev v letu 2020.
NO FIHO je tudi obravnaval aktualna dogajanja na FIHO in podal določene predloge. Seznanil
se je tudi z načrtom integritete FIHO. NO FIHO je obravnaval tudi predlog Pravilnika o delu NO
FIHO.
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 2021
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 upoštevamo zakonodajo in akte FIHO ter sledimo Izjavi o
integriteti, ki smo jo podpisali ob nastopu mandata. Posebno pozornost posvečamo izogibanju
navzkrižja interesov pri obravnavanju in odločanju o zadevah. Med drugim smo na 2. seji dne
10. 11. 2017 sprejeli sklep, da se bomo pri obravnavi in odločanju o vlogah invalidskih
organizacij (v nadaljevanju: IO), katerih člani smo, izločili in ne bomo prisotni. Sklep se
dosledno izvaja na vseh sejah.
Komisija se je v letu 2021 sestala na 24 rednih sejah od katerih jih je 19 potekalo v kombinaciji
v živo in na daljavo. Na teh sejah je komisija obravnavala 99 zadev. Ocenjevanje prispelih vlog
invalidskih organizacij na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2022 je v letu 2021
potekalo na 19. kombiniranih rednih sejah. V skladu z akti je vse seje sklicala predsednica
komisije. Vsi člani se zavedamo pomembnosti dela komisije, zato je bila naša udeležba na sejah
praviloma 100 %, z manjšimi izjemami, vendar vedno sklepčna. Na sejah ocenjevanja prispelih
vlog je sodeloval strokovni delavec, ki je komisiji nudil potrebno strokovno in administrativno
podporo.

Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021:
Komisija je v januarju leta 2021 nadaljevala delo z ocenjevanjem vlog za leto 2021 in sicer se
je z namenom ocenjevanja sestala na 15 sejah in ocenila finančno ovrednotene programe 22
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invalidskih organizacij, ki so v svojih vlogah zaprosile za sredstva FIHO za sofinanciranje 146
programov na državni ravni in 38 programov na lokalni ravni.

Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2022:
Komisija je vloge na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2022 odpirala na 99. seji
dne 10. 11. 2021. Prispelo je 30 vlog IO. Ena od vlog ni izpolnjevala pogojev navedenih v 3.
odstavku 15. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Komisija je z
vsebinsko obravnavo vlog pričela na svoji 100. seji dne 11. 11. 2021. V letu 2021 se je komisija
za potrebe ocenjevanja vlog invalidskih organizacij sestala na devetnajstih sejah in ocenila
finančno ovrednotene programe 29 invalidskih organizacij, ki so v svojih vlogah zaprosile za
sredstva FIHO za sofinanciranje 200 programov na državni in 56 programov na lokalni ravni.
Komisija je v delu ocenjevanja delovanja pri 15 invalidskih organizacijah upoštevala korekcijski
faktor. Pri ocenjevanju naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, je invalidska komisija
ocenila 85 naložb na državni ravni in 135 naložb na lokalni ravni.

Ostale aktivnosti komisije:
Komisija je obravnavala 8 pritožb IO na podlagi sklepa NO. Ene pritožbe ni obravnavala, ker ni
imela dostopa do aplikacije »Razpisi«. Podala je eno soglasje 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 27 vlog IO za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada,
od katerih je 17 vlog predlagala Svetu FIHO za sofinanciranje v skupni višini 41.398,23 €.
Komisija se je v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO
seznanila z vlogami treh IO o prenosu neporabljenih sredstev FIHO iz preteklega leta v tekoče
leto ter dvanajstimi vlogami za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO.
Komisija Poročila o poročilih o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov IO
iz sredstev FIHO za leto 2020 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.
Invalidska komisija je za potrebe izdaje Sklepov o razporeditvi sredstev invalidskim
organizacijam za leto 2021 pripravila vsebino individualnih sklepov, ki jih je potrdil Svet FIHO.
Invalidska komisija je izvedla informativni dan za invalidske organizacije o razpisnih pogojih
Javnega razpisa za razporeditev sredstev za leto 2022.
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 2021
V petem mandatnem obdobju je bil predsednik humanitarne komisije Ljubo Hansel, Ljiljana
Vućenović namestnica predsednika in člani Alojz Rudolf, Alojz Kovačič, Edo Pavao Belak,
Simona Stegne in Helena Zevnik Rozman.
Zaradi bolezni in posledične smrti je bil aktivni član HK gospod Alojz Rudolf do junija 2021.
V septembru 2021 je gospa Simona Stegne podala odstopno izjavo.
V septembru 2021 je bila na seji Sveta FIHO za članico HK imenovana gospa Dragica Sajko.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam (v nadaljevanju: humanitarna komisija) je izvedla 6 rednih sej, ki so potekale kot
videokonferenca. Vsebina sej komisije se je v začetku leta nanašala na obravnavo vlog
humanitarnih organizacij na javni razpis za financiranje v letu 2021 ter poročil o izvajanju
finančno ovrednotenih letnih delovnih programov humanitarnih organizacij, ki smo jim z
letnim sklepom sveta FIHO odobrili sredstva za leto 2020.
Seja, na kateri je potekalo odpiranje vlog humanitarnih organizacij, ki so se prijavile na Javni
razpis FIHO, je potekala na sedežu FIHO. Ocenjevanje prejetih vlog je potekalo na 15 sejah, ki
so potekale na sedežu FIHO in hkrati kot videokonferenca v skladu s priporočili NIJZ za
preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.
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 2020 ter obravnavala vloge za razporeditev rezervnih sredstev fundacije glede
na določila veljavnih aktov FIHO.
Na osnovi vlog humanitarnih organizacij, financiranih iz sredstev FIHO v letu 2021, je
humanitarna komisija pripravila predloge sklepov za razporeditev sredstev iz rezervnega
sklada za obravnavo in sprejem na sejah Sveta FIHO.
Humanitarna komisija je svoje delo sproti prilagajala izvajanju ukrepov za preprečevanje
širjenja okužbe z virusom Covid-19.
Svet FIHO je ob sprejetju finančnega načrta za leto 2022 določil, da se za leto 2022 za
humanitarne organizacije razpišejo sredstva v skupni višini 6.462.225,00 EUR. Javni razpis
FIHO za financiranje organizacij v letu 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 159/2021,
dne 1. 10. 2021.
Invalidska komisija in humanitarna komisija sta skupaj uskladili seznam normativov za
pavšalne vrednosti najpogostejših naložb v osnovna sredstva.
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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 2022, dne 8. 11. 2021.
Humanitarna komisija je izvedla odpiranje 87 zaprtih ovojnic prispelih vlog humanitarnih
organizacij. Humanitarne organizacije so v prijavi na javni razpis FIHO v svojih vlogah zaprosile
za 14.227.996,29 EUR. Humanitarna komisija je ugotovila da vloge treh organizacij niso
popolne, saj niso priložile fotokopij pogodb ali sklepov o sofinanciranju socialnih programov.
Pri vlogah sedmih organizacij se podatki o podpisniku iz vloge niso skladali s podatki iz uradne
evidence AJPES. Humanitarna komisija je organizacije pozvala, da vloge v roku dopolnijo, kar
so tudi storile.
Humanitarna komisija je v skladu z veljavnimi epidemiološkimi pogoji tekom petnajstih sej od
11. 11. 2021 do 3. 12. 2021 ocenjevala prispele vloge in pripravila predlog razporeditve
sredstev FIHO za leto 2022. Humanitarna komisija je v tej fazi razporejala načrtovana sredstva
za leto 2022 za izvajanje posebnih socialnih in drugih programov, delovanje organizacij ter
predvidene naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje. Razporeditev načrtovanih
sredstev se je izvajalo s pomočjo obstoječe aplikacije.
V letu 2021 je članom Sveta FIHO uspelo premostiti nastale težave in normalizirati delovanje
fundacije. Vsekakor pa nas v letu 2022 čakajo predvidene spremembe aktov v skladu z
Načrtom integritete ter izvajanje nadzorov porabe dodeljenih sredstev humanitarnim
organizacijam.
Humanitarna komisija je s pomočjo strokovne službe FIHO vodila zapisnike sej v katerih je
vidno delo HK v letu 2021.
Predsednik Humanitarne komisije
Ljubo Hansel

1.4. Poročilo o delu Komisije za pripravo aktov FIHO v letu 2021
Svet FIHO je pristojen, da imenuje stalne ali občasne komisije, tako je imenoval tudi Komisijo
za pripravo aktov FIHO (v 25. členu Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji je zapisana vsebina delovanja: »Komisija za pripravo pravil
fundacije, za pripravo pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije in drugih
splošnih aktov fundacije. «
Za leto 2021 je bilo značilno, da so vsi organi zaradi epidemioloških razmer v Sloveniji delovali
na daljavo »korespodenčno«, kar je onemogočalo tako priprave na seje kot samo razpravo na
način, ki nam je bil poznan v polpreteklem obdobju. Ti pogoji so onemogočali normalno
delovanje komisij FIHO, saj se je bilo potrebno prilagati in upoštevati epidemiološke razmere,
kar je za strukturo delujočih članov Sveta FIHO in njenih organov še posebej obremenjujoče.
Tako smo izvedli samo dve seji:
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-

-

9.seja Komisije za akte je bila 21. 7. 2021, obravnavali pa smo: Predlog sprememb 20.
člena Pravil FIHO, Poslovnik o delu Sveta FIHO; Katalog delovnih mest strokovne službe
FIHO in Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest strokovne službe FIHO.
10. seja Komisije za akte 15. 9. 2021 je bila zaradi bolezni in odsotnosti nekaterih članov
komisije odpovedana.
10. seja Komisije za akte je bila 27. 10. 2021, obravnavali pa smo: Pravila o delovanju
Nadzornega odbora FIHO in ga zavrnili oz. predlagali, da ga dogradijo z nalogami HO,
ki jih dejansko ima, Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v strokovni
službi FIHO, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev FIHO in čistopis Poslovnika o delu Sveta FIHO.

Pri delu komisije za akte so vsi člani zelo aktivno sodelovali na sejah z razpravami, posebej pa
se zahvaljujem za pisne predloge sprememb in dopolnitev obravnavanih aktov.
Moje osebno mnenje je, da bi lahko člani Komisije za akte FIHO v normalnih pogojih delovanja
opravili še kakšno dodatno spremembo in dopolnitev, če ob pandemiji ne bi bilo tudi
kadrovskih sprememb v strokovni službi FIHO in če bi bilo več interesa za skupno sodelovanje
na tem zahtevnem in odgovornem področju.
Potrebno pa je posebej izpostaviti, da smo na področju zagotavljanja finančnih sredstev za
izvajanje programskih nalog in delovanja vseh društev in organizacij v FIHO v tem mandatu
poenotili zelo veliko vsebin in področij za enovit postopek sofinanciranja, vsekakor pa je veliko
specifičnih programskih nalog, ki zahtevajo poglobljeno in specifično obravnavo.
Članom strokovne službe FIHO se zahvaljujem za vzorno sodelovanje in vso pomoč, ki smo jo
bili deležni člani Komisije za akte FIHO.
Predsednik komisije za pripravo aktov
Alojz Kovačič

1.5. Predstavitev Fundacije
Že ob ustanovitvi Loterije Slovenije so bila izoblikovana družbena izhodišča za (so)financiranje
invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Izkazalo se je, da so koncesijske dajatve
izvajalcev iger na srečo tako na področjih invalidske in humanitarne dejavnosti kakor tudi pri
dopolnilnih športnih programih postale nepogrešljive in da odločilno vplivajo na razvoj pri vseh
prejemnikih sredstev. To še zlasti velja za posebne socialne programe, ki jih za posamezne
skupine težjih invalidov izvajajo invalidske organizacije. Slepi, gluhi, mišično oboleli,
paraplegiki, osebe z motnjami v duševnem razvoju, invalidi s kombiniranimi okvarami in
motnjami ter vsi drugi invalidi z različnimi trajnimi telesnimi okvarami ali kroničnimi obolenji s
svojimi specifičnimi socialnimi rešitvami, ki jih ustvarjajo po lastni meri in po strokovnih
konceptih neodvisnega življenja invalidov, namreč pomenijo nepogrešljive sestavine
splošnega sistema invalidskega in socialnega varstva. Pomembna kakovost koncesijskih
sredstev od iger na srečo je tudi v tem, da za njihove uporabnike pomenijo razmeroma
zanesljiv in stabilen vir financiranja.
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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 po obdobju finančno-gospodarske
krize pa so ta sredstva še toliko pomembnejša, ker odločilno vplivajo na vzdržnost socialnega
položaja invalidov, socialno ogroženih skupin prebivalstva in ohranjanje športa. Zato
opozarjamo, da bi vsak poseg v ta sistem namenskih javnih in zakonsko reguliranih sredstev
povzročil razpad delovanja invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij ter tako povzročil
nepopravljivo družbeno škodo na račun njihovih uporabnikov.
V skladu z Zakonom o igrah na srečo klasične igre na srečo prirejata Loterija Slovenije in v
omejenem obsegu Športna loterija. Prireditelj, ki trajno prireja klasične igre na srečo, odvaja
koncesijsko dajatev v odstotku, ki ga določi Vlada Republike Slovenije s sklepom o dodelitvi
koncesije za posamezno igro. Za dodeljene koncesije so stopnje koncesijskih dajatev od 25 %
do 45 % osnove, ki pomeni vrednost prejetih vplačil, zmanjšana za izplačane dobitke.
Koncesijske dajatve od prirejanja klasičnih iger na srečo v celoti prejemata fundaciji za
(so)financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, medtem ko se od
koncesijskih dajatev igralnic namenja fundacijama vsaki le po 2,2 %.
FIHO je bila leta 1998 ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/1998) in odtlej
uresničuje namene, zaradi katerih je bila ustanovljena – financiranje oziroma sofinanciranje:
•

•
•

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

1.6. Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2021
Pomembnejše naloge Sveta FIHO so bile:
- sprejem aktov FIHO,
- sprejem letnega programa dela, finančnega načrta, zaključnega računa in poročila o
delu FIHO v preteklem letu,
- imenovanje članov komisij in nadzornega odbora FIHO,
- odločanje o razporejanju sredstev FIHO na posamezne uporabnike,
- upravljanje premoženja FIHO.
Za sprejemanje odločitev se je Svet FIHO leta 2021 sestal na štirih rednih sejah, eni izredni,
sedemkrat pa je odločal na korespondenčen način.
- zaradi posledic epidemije tudi v letu 2021 niso bili izvedeni načrtovani nadzori porabe
sredstev FIHO v invalidskih in humanitarnih organizacijah;
- na 23. korespondenčni seji Sveta FIHO, ki je potekala 21. 5. 2021, je Svet FIHO potrdil
Mirjam Kanalec za predsednico Sveta FIHO, se seznanil z razrešitvijo Predstavnika
Vlade RS Simona Švarca in na izpraznjeno mesti sprejel imenovanje Tomaža Čučnika.
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-

Na isti seji je Svet FIHO sprejel odstop mag. Vilka Kolbla iz mesta namestnika
predsednika Nadzornega odbora FIHO;
Po odstopu direktorja Vladimirja Kukavice dne 30. 4. 2021 je Svet FIHO na 23.
korespondenčni seji s 1. 6. 2021 imenoval v. d. direktorja FIHO mag. Vilka Kolbla, ki je
postopno ponovno vzpostavil delovanje strokovne službe FIHO;

Svet FIHO je v letu 2021 obravnaval naslednje pomembnejše teme:
•

Zaključni račun FIHO za leto 2020

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 2020. V register osnovnih sredstev FIHO so bila vknjižena vsa osnovna sredstva,
nabavljena leta 2020, ter obračunana amortizacija pri vseh osnovnih sredstvih po zakonsko
predpisanih amortizacijskih stopnjah. Inventurna komisija je v prostorih FIHO opravila popis
osnovnih sredstev, blagajne, popis stanja denarnih sredstev in kratkoročnih terjatev ter popis
stanja kratkoročnih obveznosti.
Svet FIHO ni potrdil finančnega poročila FIHO za leto 2020 s podatki iz bilance stanja na dan
31. 12. 2020, izkaza prihodkov in odhodkov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, prikaza realiziranih
prihodkov in odhodkov za leto 2020 v primerjavi z realizacijo 2019 ter prikaza odhodkov
porabe strokovne službe ter organov FIHO za obdobje 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 z realizacijo
odhodkov za leto 2019 s stanjem na dan 31. 12. 2020:
- 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 2020
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2020 je bilo posredovano Državnemu
zboru RS, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za
finance in Ministrstvu za zdravje RS.
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2. POSLOVNO POROČILO
2.1. Upravljanje in vodenje
Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07,
26/11, 109/11 in 58/12 – v nadaljevanju ZLPLS) v drugem odstavku 10. člena določa sestavo
Sveta FIHO, ki ima 23 članov, od katerih Državni zbor RS imenuje in razrešuje 20 članov, Vlada
RS pa tri člane.
V skladu s prvo točko drugega odstavka 10. člena ZLPLS Državni zbor RS imenuje:
- 10 (deset) članov na predlog vseh reprezentativnih in drugih invalidskih
organizacij, ki delujejo na državni ravni, in na predlog Nacionalnega sveta
invalidskih organizacij. Reprezentativne invalidske organizacije in druge
invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni in so povezane v Nacionalni
svet invalidskih organizacij, ne morejo same predlagati svojega člana. Pri
imenovanju Državni zbor RS upošteva razmerje med včlanjenimi in ne
včlanjenimi invalidskimi organizacijami v Nacionalni svet invalidskih organizacij,
- enega člana na predlog Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj,
- enega člana na predlog Slovenske Karitas,
- enega člana na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije,
- 7 (sedem) članov na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid
humanitarnih organizacij pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
V skladu s prvim odstavkom 10.a člena ZLPLS člani Sveta FIHO ne morejo biti osebe, ki niso
polnoletne oziroma niso poslovno sposobne, opravljajo nadzor nad delom Fundacije, so
odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje za
sredstva Fundacije oziroma so funkcionarji po predpisih s področja integritete in
preprečevanja korupcije.
V skladu s prvim odstavkom 13. člena ZLPLS člani Sveta FIHO opravljajo svoje delo nepoklicno.
Državni zbor RS in Vlada RS imenujeta člane Sveta za dobo petih let in so lahko največ dvakrat
zaporedoma imenovani na to funkcijo.
Svet FIHO je v 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, nova predsednica Sveta FIHO Mirjam Kanalec
je bila izvoljena na 23. korespondenčni seji dne 21. 5. 2021.
1. Predsednica Sveta FIHO
Mirjam Kanalec od 21. 5. 2021
2. Namestnik predsednika sveta FIHO
Polona ŠMID od 2. 6. 2020
3. Nadzorni odbor FIHO
1. mag. Vladimir PEGAN, predsednik – odstopil 31. 12. 2021
15

2. mag. Vilko KOLBL, namestnik predsednika – odstopil 23. 5. 2021
3. Mojca IFKO PINOSA - od 8. 6. 2021
4. dr. Nataša Dernovšček Hafner - od 8. 6. 2021
4. Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO
invalidskim organizacijam
1. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL, od 17. 4. 2020 – predsednica in članica komisije
2. Zdenka ORNIK- članica, od 17. 4. 2020 – namestnica predsednice
3. Vinko BILIĆ - član
4. Milan KLAJNŠEK – član
5. 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
Alojz RUDOLF, član do 27. 6. 2021
5. Simona STEGNE, članica - odstop 5. 10. 2021
6. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN, članica
6. Komisija za pripravo aktov FIHO
1. Alojz KOVAČIČ, predsednik
2. Eva GRAČANIN, članica
Polona ŠMID, članica – odstop 8. 6. 2021
3. Zdenka ORNIK, članica
4. Andrej PAGON, član
5. Martina PISKAČ, članica
6. Darjan Mecingar, član, od 8. 6. 2021
7. Tomaž Čučnik, član, od 8. 6. 2021
Organi FIHO

direktor FIHO

Vladimir Kukavica,
10. 7. 2018 - 30. 4. 2021

Svet FIHO

v.d. direktorja
FIHO

Vilko Kolbl,
1. 6. 2021 - 28. 2. 2022

Nadzorni odbor FIHO
Komisija za pripravo aktov
FIHO

strokovna
služba

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

2.2. Finančni načrt FIHO 2022
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.), posebnih iger na srečo (igralnice), plačil za občasno
prirejanje iger na srečo (tombole, srečelovi,...), pripadajočega dela 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.
Peti člen Pravilnika 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 22. seji dne 28. 9. 2021 sprejel finančni načrt FIHO za leto 2022 v višini
19.200.000,00 in sicer:
PRIHODKI:
• Koncesijske dajatve:
- Loterija Slovenije d.d.: 14.900.000,00 EUR
- Športna loterija d.d.: 1.300.000,00 EUR
- Posebne igre na srečo: 900.000,00 EUR
• Dividende Loterije Slovenije d.d.: 2.100.000,00 EUR
ODHODKI:
• za delovanje fundacije: 550.000,00 EUR
• za invalidske organizacije: 12.122.500,00 EUR
- od tega 1 % - nerazporejena rezervna sredstva: 121.225,00 EUR
- za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter
delovanje organizacij: 11.501.275,00 EUR
- za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 500.000,00 EUR
•
-

za humanitarne organizacije: 6.527.500,00 EUR
od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 65.275,00 EUR
od tega za splošne dobrodelne organizacije: 5.140.053,77EUR
za organizacije za kronične bolnike: 908.911,95 EUR
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-

za organizacije za samopomoč: 219.392,53 EUR
za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 193.866,75 EUR

Skupni odhodki po finančnem načrtu za leto 2022 znašajo 19.200.000,00 €.
FINANČNI NAČRT
Predlog razpisa sredstva po namenu
2022
KONCESIJE

Loterija Slovenije d.d.

14.900.000,00

Športna loterija d.d.

1.300.000,00

Posebne igre na srečo

900.000,00

Dividende Loterija Slovenije d.d.

2.100.000,00

Drugi prihodki

0,00

SKUPAJ

19.200.000,00

Predlog razpisa sredstva po namenu
Za delovanje fundacije (do 3 %)

550.000,00

Skupaj za razdelitev

18.650.000,00

Invalidske org.

Nerazporejena rez. sredstva

121.225,00

Za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih
programov in storitev ter delovanje organizacij
Za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
SKUPAJ

500.000,00
12.122.500,00

Nerazporejena rez. sredstva

Humanitarne org.

11.501.275,00

65.275,00

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

5.140.053,77

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

908.911,95

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

219.392,53

Za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje

193.866,75

SKUPAJ

6.527.500,00

SKUPAJ RAZPISANA SREDSTVA

19.200.000,00
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2.3. Financiranje invalidskih organizacij v letu 2021
2.3.1. Javni razpis
Svet FIHO je na podlagi sprejetega finančnega načrta za leto 2021 in skladno s 5. členom
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju: Pravilnik) določil, da
se za leto 2021 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 121.550,00 EUR, za financiranje
oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanja organizacij
11.498.450,00 EUR ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje 535.000,00 EUR.
Na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika je Svet FIHO določil tudi vsebino javnega razpisa za leto
2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 139/2020 dne 9. 10. 2020 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
invalidskim organizacijam
12.155.000,00
11.349.000,00

2017

11.370.450,00

2018

11.011.682,50

2019

11.190.000

2020

2021

Invalidske organizacije, ki so izpolnjevale pogoje za prijavo na razpis FIHO za leto 2021, 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 2021, objavljen v Uradnem listu RS, št. 139/2020 dne 9. 10. 2020, 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 €.
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2.3.2. Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v letu 2021
Sredstva za programe, delovanje in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje
invalidskih organizacij v 2021
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 komisija pripravila predlog razporeditve sredstev
FIHO za leto 2021 tako, da je za izvajanje posebnih socialnih programov na državni in lokalni
ravni razporejenih 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 €.

Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam po posameznih sklopih v letu 2021
Zap. Šif.
št.
1.
2.
3.
4.
5.

I01
I02
I03
I04
I05

Organizacija
ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH
SLOVENIJE
ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE
DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE
ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE
ZVEZA SOŽITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ
OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
SLOVENIJE

6.
7.

I06
I07 ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

8.

I08 PARALIZO SLOVENIJE SO.P

SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO
ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN
SLOVENIJE

9.
10.

I09
I10 ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

I11
I12
I13
I14
I15
I17
I18

18.

I19 HENDIKEPA

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE SLOVENSKI PARALIMPIJSKI KOMITE
DRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE
ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE
DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE
ZDRUŽENJE INVALIDOV - FORUM SLOVENIJE
DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE
YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO

19.

I20

20.

I21

21.

I22

22.

I23

23.

I25

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

PROGRAMI

DELOVANJE

NALOŽBE

SKUPAJ

1.226.459,05
1.256.587,67
531.061,07
614.110,69
355.789,06

303.374,01
319.572,91
131.902,06
154.687,25
88.828,05

66.823,36
63.459,39
43.282,26
51.883,91
32.663,08

1.596.656,42
1.639.619,97
706.245,39
820.681,85
477.280,19

1.265.786,05
1.322.471,81

320.139,40
336.150,46

60.085,18
72.515,71

1.646.010,63
1.731.137,98

403.813,74

104.308,75

37.966,72

546.089,21

287.994,24
355.071,82

74.032,59
86.683,36

13.116,65
13.454,15

375.143,48
455.209,33

418.137,48
128.530,27
160.612,21
258.302,36
72.451,96
42.627,44
64.607,85

112.176,09
31.208,95
40.166,26
62.999,60
24.722,68
10.350,54
26.725,66

28.275,80
0,00
901,76
0,00
0,00
1.473,21
11.594,50

558.589,37
159.739,22
201.680,23
321.301,96
97.174,64
54.451,19
102.928,01

30.565,04

13.595,19

0,00

44.160,23

25.671,93

11.313,69

0,00

36.985,62

34.206,35

15.812,39

0,00

50.018,74

67.126,65

24.126,46

0,00

91.253,11

38.634,34

17.158,44

1.884,14

57.676,92

70.521,87

24.234,61

2.933,27

97.689,75
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KULTURNO - PROSVETNO IN ŠPORTNO
REKREATIVNO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH
"KAREL JERAJ"

24.
25.

I27
I29 ZDRUŽENJE GLUHOSLEPIH SLOVENIJE DLAN

26.

I30 PADLIH 1991

ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV
DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, DRUŠTVO ZA
KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE LJUDI Z DOWNOVIM
SINDROMOM
DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO INVALIDOV
SLOVENIJE - TOP POWER STUDIO MARIBOR

27.

I32

28.
29.

I33
I35 DRUŠTVO AMPUTIRANCEV SLOVENIJE

30.

I37 STRJEVANJA KRVI SLOVENIJE
SKUPAJ

KRVNI BRATJE - DRUŠTVO BOLNIKOV Z MOTNJO

6.743,12
38.869,73

3.274,65
16.490,63

0,00
31.428,75

10.017,77
86.789,11

12.321,58

6.170,48

1.150,00

19.642,06

22.776,41

5.530,43

0,00

28.306,84

2.363,12
7.243,60

1.147,59
3.517,70

0,00
0,00

3.510,71
10.761,30

4.509,05

2.189,72

0,00

6.698,77

9.125.967,56

2.372.590,60

534.891,84

12.033.450,00

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. FIHO je v letu 2021 uspelo 100 %
realizirati vse obveznosti iz pogodb o financiranju in uporabi sredstev FIHO invalidskim in
humanitarnim organizacijam.
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.
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Spremembe namembnosti razporejenih sredstev FIHO invalidskih organizacij v 2021
V skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO je Svet FIHO je tekom
leta 2021 osmim (8) invalidskim organizacijam podal soglasje za spremembo namembnosti odobrenih
sredstev FIHO med programi, delovanjem in naložbami, in sicer:
Zap.

Programi
DR
22.000,00

št. Šif. Organizacija
I01 Zveza društev
1.
slepih in
slabovidnih
I03 Društvo
2.
distrofikov
I04 Zveza
3.
paraplegikov
I06 Zveza Sožitje
4.
I08 Zveza SONČEK
5.
I09 Zveza društev
6.
civilnih
invalidov vojn
Slovenije
I10 Zveza društev
7.
vojnih
invalidov
I19 YHD
8.
SKUPAJ

Delovanje

LR

LR Skupaj
0 0
0

DR

SKUPAJ

0

Skupaj
22.000,00

0

18.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0 4.000,00

4.000,00

0

0

0

0

0

0

0

18.000,00

DR

Naložbe
0

LR Skupaj
0
0

0

24.000,00

0

24.000,00

0

0

0

0

0

0

0

15.000,00

0

15.000,00

0

0

0

0

0

0

0

10.200,00
+490,63

10.690,63

-490,63

10.150,00

0

10.150,00

0

0

0

0

0

0

0

4.055,94
+2800

0

6855,94

-4.055,94

0

0

0

0

0

0

106.696,57 € 4.000,00

110.696,57 €

-4.055,94 €

0

0

-490,63 €

0

0

0

Razporeditev rezervnih sredstev FIHO invalidskim organizacijam v 2021
V letu 2021 je od 27 prejetih vlog za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO pogoje za
sofinanciranje izpolnjevalo 17 vlog prejetih s strani osmih invalidskih organizacij. Razporejenih je bilo
skupaj 41.398,23 € sredstev iz rezervnega sklada:
št.

Šif.
1. I01
2. I02

Organizacija
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Programi
0,00

Delovanje
0,00

Naložbe
4.830,40

SKUPAJ
4.830,40

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

0,00

0,00

12.347,60

12.347,60

3. I04
4. I07

Zveza paraplegikov Slovenije

0,00

0,00

2.025,82

2.025,82

Zveza delovnih invalidov Slovenije

0,00

0,00

14.918,33

14.918,33

5. I09
6. I10

Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije

0,00

0,00

679,54

679,54

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije

0,00

0,00

700,00

700,00

7. I19
8. I29

YHD

0,00

0,00

5.196,54

5.196,54

Združenje DLAN

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

41.398,23

41.398,23
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Organizacije so odobrena rezervna sredstva porabile in o tem poročale na ločenih obrazcih,
skladno s 23. členom Pravilnika in 8. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi
FIHO. Namensko porabo sredstev so izkazale s priloženimi fotokopijami računov in bančnimi
izpiski.

2.3.3. Poročanje o porabi sredstev v invalidskih organizacijah za leto 2020
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).
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 kadrovskih menjav v strokovni službi FIHO v letu 2021, 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 2020 ni bila
realizirana.
Ocenjujemo, da 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.

2.3.4. Prenesena neporabljena sredstva invalidskih organizacij v 2021
13 organizacij je iz leta 2020 v leto 2021 preneslo sredstva FIHO v višini 498.115,73 €. Svet
FIHO je na svoji 20. redni seji, dne 8. 6. 2021 sprejel sklep št. 27, ki je omogočil organizacijam
možnost porabe prenesenih sredstev iz leta 2020 v 2021 do konca leta 2021, ki so o prenosu
poročale v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO. Eni
izmed IO ni uspelo v celoti porabiti prenesena sredstva, razliko neporabljenih sredstev v višini
8.043,24€ je organizaciji vrnila na transakcijski račun FIHO.
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št.

Šif.

1.

I01

2.

I03
I06
I08
I09

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.

I10
I11
I14
I17
I20
I22
I27
I32

Neporabljeno v letu
2020

Organizacija

Zveza društev slepih in slabovidnih
Slovenije
Društvo distrofikov Slovenije
Zveza Sožitje
Zveza Sonček
Zveza društev civilnih invalidov vojn
Slovenije
Zveza društev vojnih invalidov
Slovenije
Zveza za šport invalidov Slovenije
Društvo revmatikov Slovenije
Društvo paralitikov Slovenije
Društvo gibalno oviranih invalidov
Slovenije - VIZIJA
Zveza društev INVALID
KPŠRD
Društvo Downov sindrom Slovenija
Skupaj:

Porabljeno v
letu 2021

Razlika

34.353,03

34.353,03

0

37.228,13
282.469,27
568,95

37.228,13
274.426,03
568,95

0
8.043,24
0

5.310,62

5.310,62

0

1.824,39

1.824,39

0

79.932,19

79.932,19

21.062,00

21.062,00

7.421,13

7.421,13

4.994,05

4.994,05

0
0
0
0

5.843,85

5.843,85

2.465,96

2.465,96

14.642,16

14.642,16

498.115,73 €

0
0
0

490.072,49 € 8.043,24 €

Obvestilo o prenosu neporabljenih sredstev FIHO iz leta 2021 v leto 2022 v višini 411.871,42 € je
posredovalo dvanajst organizacij ter o tem seznanilo FIHO skladno z Navodilom o prenosih in
spremembah namembnosti sredstev FIHO, ena organizacija pa je neporabljena sredstva prikazala v
poročilih o porabi sredstev FIHO v letu 2021.
št.

Šif.

1.

I01

Organizacija
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Znesek

2.

I03

Društvo distrofikov Slovenije

74.783,25

3.

I04

Zveza paraplegikov Slovenije

1.500,00

4.

I06

Zveza Sožitje

5.

I07

Zveza delovnih invalidov Slovenije

54.272,68

6.

I08

Zveza Sonček

43.486,08

7.

I10

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije

8.

I11

Zveza za šport invalidov Slovenije

54.103,12

9.

I14

Društvo revmatikov Slovenije

14.025,99

10.

I17

Društvo paralitikov Slovenije

5.062,73

11.

I20

Vizija PZS

6.500,72

12.

I22

Zveza društev INVALID

3.492,46

18.252,68

134.744,78

1.646,93

Skupaj:
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411.871,42 €

Po opravljenem finančnem in vsebinskem pregledu prispelih poročil IO se je ugotovilo, da so vse IO
poročilo zaključile v programu »Razpisi« ter posredovale na sedež FIHO v predpisanem roku.

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.
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 2021 za 2020
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), mora direktor FIHO do dne 31. 1.
20201 izdati sklep o odreditvi nadzora za preteklo leto.
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 nadziranem letu. 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.
Ocenjujemo, da izvedba nadzorov zaradi epidemioloških razmer in kadrovskih sprememb v
FIHO v letu 2021 za leto 2020 ni bila realizirana in je bila zato prestavljena na leto 2022. 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
2020 izvedeni, bo strokovna služba pripravila pripadajoče poročilo.

2.3.6. Javni razpis in razporeditev sredstev invalidskim organizacijam za leto 2022
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na 22. redni seji z dne
28. septembra 2021, na podlagi 6. in 8. člena Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2022.
Priprava finančnega načrta je temeljila na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto
2021, oceni poslovanja Loterije Slovenije d. d. v 2021 in 2022, ki s plačili koncesijskih dajatev
za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino sredstev FIHO, oceni
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koncesijskih dajatev Športne Loterije, prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih
prirediteljev iger na srečo ter drugih manjših prihodkov.
Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (v
nadaljevanju: Pravilnik) določil, da se za leto 2022 za invalidske organizacije razpišejo sredstva
v skupni višini 12.122.500,00 €, od tega za nerazporejena rezervna sredstva 121.225,00 €, za
financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanja
organizacij 11.501.275,00 € ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
500.000,00 €.
Na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika je določil tudi vsebino javnega razpisa za leto 2022, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS št. 159/2021 z dne 1.10.2021 in pozval Komisijo za ocenjevanje
in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, da pripravi
predlog razporeditve sredstev ter ga posreduje Svetu FIHO v obravnavo in sprejem.
Organizacije, ki so izpolnjevale pogoje za prijavo na razpis FIHO za leto 2022, so skladno s 6.
točko besedila javnega razpisa svojo vlogo izpolnile v spletnem programu »Razpisi«, ki je bil
na voljo na spletni strani FIHO www.fiho.si. Izpis vloge s statusom »zaključena« so IO izpisale
na papir ter ga s podpisom zakonitega zastopnika in žigosanega skupaj s prilogami posredovale
s priporočeno pošiljko na naslov fundacije v predpisanem roku.
Na javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2022 se je prijavilo 30 invalidskih
organizacij, ki so v svojih vlogah zaprosile za sredstva FIHO v skupni višini 24.024.580,17 €, od
tega za izvajanje posebnih socialnih programov 16.817.165,97 €, za delovanje 4.938.607,87 €
ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje v višini 2.268.806,33 €.
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 komisija pripravila predlog razporeditve sredstev FIHO za leto
2022 tako, da bo za izvajanje posebnih socialnih programov na državni in lokalni ravni
razporejenih 9.127.994,98 € sredstev, za delovanje na državni in lokalni ravni 2.373.280,02 €
sredstev ter za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje 500.000,00 € sredstev ter
nerazporejena rezervna sredstva v višini 121.225,00 € kar skupaj znaša 12.122.500,00 € in
predstavlja 76,06 % za socialne programe, 19,77 % za delovanje in 4,17 % za naložbe.
Ocenjevanje programov
Pri ocenjevanju vlog posameznih invalidskih organizacij se je komisija najprej seznanila s
strukturo organizacije, članstvom, kadrovskimi podatki ter finančnim načrtom, s katerim
organizacija na državni in lokalni ravni izkazuje vse načrtovane vire prihodkov ter načrtovane
odhodke za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje ter za naložbe v osnovna
sredstva in njihovo vzdrževanje. Komisija je pri vsaki organizaciji pregledala tudi razpoložljive
podatke, ki jih je pridobila iz poročila za leto 2020 ter vloge in sklepe za leto 2021 ter jih
primerjala s podatki iz vloge za leto 2022. Komisija se je seznanila s posameznimi pojasnili, ki
so jih nekatere organizacije priložile k vlogam. V primeru nejasnosti je Komisija pridobila
dodatne podatke tudi iz spletnih strani invalidskih organizacij in ostalih gradiv oz. virov.
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Komisija je nadaljevala z ocenjevanjem razčlenitev posameznih posebnih socialnih programov
organizacij, iz katerih so morali biti razvidni nameni in cilji, upravičenost programa za
financiranje, časovni obseg oz. trajanje programa, lokacija izvajanja programa, vsebina in
aktivnosti po posameznih sklopih, strokovnih nosilcih programa, izvajalcih in njihov obseg
dela, načrtovano delo in število prostovoljcev, kriteriji za koriščenje programa, tip, število in
vrednost po uporabnikih, primerjalno tudi po storitvah, finančna vrednost z razvidno višino
sredstev iz drugih virov ter način ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti.
Ob vseh zbranih podatkih o posamezni organizaciji, ki so izhajali iz oddane vloge za leto 2022
in poročila za leto 2020 ter ob upoštevanju podatkov o povprečju celotnih stroškov in FIHO
stroškov na uporabnika na ravni primerljivih uporabnikov znotraj posameznih skupin ali na
ravni vseh primerljivih uporabnikov ter primerljivosti stroškov z zadnjim poročilom in zadnjim
sklepom ocenjevane organizacije, je Komisija pri vsakem prijavljenem posebnem socialnem
programu ocenila in določila stopnjo prioritete, skupno oceno učinkovitosti, ekonomičnosti in
racionalnosti ter oceno vzajemnosti in solidarnosti. Še posebej se je pri posameznih programih
odločala glede na stopnjo potrebnosti in nepokritosti, s čimer je preverjala vse dodatne vire,
s katerimi organizacija sofinancira posamezni program. Pri določanju deleža je Komisija
upoštevala tudi odklone zaradi specifičnosti posameznih organizacij.
Razpoložljiva sredstva za programe so se ob koncu ocenjevanja delila s skupnim številom
zbranih točk ovrednotenih posebnih socialnih programov, s čimer se je določila vrednost točke
in končna višina sofinanciranja prijavljenih programov.
Ocenjevanje delovanja
Komisija je v skladu s 6. odstavkom 19. člena Navodil v nadaljevanju ocenila delovanje
posameznih organizacij.
Najprej je na podlagi 1. odstavka 19. člena Navodila komisija določila osnovno število točk za
delovanje v višini 26 % vrednosti razporejenih sredstev FIHO za posebne socialne programe za
leto 2022. Podoben odstotek je določila na podlagi dodeljenega števila točk v preteklih letih,
saj je ocenila, da ta odstotek glede na dosedanje izkaze iz poročil omogoča zadovoljiv delež
sredstev za financiranje delovanja.
Na podlagi ugotovljenih potreb za delovanje manjših organizacij ter upoštevajoč sklep št. 2,
sprejet na 115. seji Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO invalidskim organizacijam, je Komisija s ciljem zagotavljanja minimalnih pogojev za
njihovo delovanje skladno s 1. odstavkom 19. člena Navodila oblikovala pet razredov glede na
osnovno število točk, ki so bile dodeljene v višini 26 % vrednosti razporejenih sredstev FIHO za
posebne socialne programe za leto 2022. Na osnovi teh razredov je organizacijam z različnimi
faktorji oblikovala novo osnovno število točk.
V nadaljevanju je Komisija na osnovi 3. odstavka 19. člena Navodila opredelila delež v višini 15
%, ki določa pričakovani obseg delovanja glede na realizacijo dejavnosti posamezne
organizacije iz vseh virov izkazanih v poročilu za leto 2020.
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Z vidika prednostnega zagotavljanja delovanja organizacijske strukture je v skladu z 2. točko
19. člena Navodil Komisija določila, da se pri izračunu dodatnih točk za posamezno
organizacijo upošteva:
- fiksni strošek posamezne pravne osebe dodatnih: 200 točk,
- zaposlenega v programih in delovanju iz zadnjega poročila: 100 točk,
- aktivnega člana v organih mednarodne organizacije (nivo upravljanja in
strokovnega sveta): 2000 točk.
Komisija prostovoljnega števila ur, urejenosti obveščanja članstva in javnosti ter števila
statističnih regij ni upoštevala, saj pri ocenjevanju ni razpolagala s preverljivimi podatki, prav
tako pa Komisija tudi ne razpolaga z ustreznimi kriteriji oz. merili, na podlagi katerih bi bilo
ocenjevanje mogoče.
Na podlagi 4. točke 19. člena Navodil je Komisija določila višino pozitivnega indeksiranja glede
na kakovost prijave celotne vloge (+4 %) in negativnega indeksiranja zaradi nizke kakovosti
letnega poročila (-4 %). Pri oceni nadzora »še ustrezno« je Komisija zbrane točke indeksirala z
–5 %, pri oceni nadzora »s pridržkom« in »neustrezno«, pa je Komisija zbrane točke indeksirala
z –10 %. Komisija ocen nadzora ni mogla upoštevati, ker v aplikaciji ni bilo vnesenih podatkov
o nadzorih s strani strokovne službe.
Razpoložljiva sredstva za delovanje so se ob koncu ocenjevanja delila s skupnim številom
zbranih točk za delovanje, s čimer se je določila vrednost točke in končna višina sofinanciranja
delovanja posameznih organizacij.
Ocenjevanje naložb
Pri ocenjevanju prijavljenih naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje je Komisija
najprej pregledala izpolnjevanje pogojev iz 3. točke 14. člena Pravilnika ter iz ocenjevanja
izločila vse tiste naložbe, ki niso imele priložene zahtevane dokumentacije. Upoštevaje 18.,
20., 21. in 22. člen Navodila, je nadaljevala z vsebinsko obravnavo prijavljenih naložb.
Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO invalidskim organizacijam za naložbe v
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje za leto 2022, so člani Komisije v skladu z merili iz 20.
člena Navodil pričakovan obseg financiranja posameznih naložb za obravnavano organizacijo
določili primerjalno z drugimi organizacijami na osnovi obsega programov v zadnjem poročilu,
obsega financiranja programov in delovanja ter na osnovi skupnega obsega financiranja
naložb ocenjevane organizacije v zadnjih petih letih.
Komisija je glede na razpoložljiva sredstva prednostno upoštevala investicijsko vzdrževanje,
opremo za izvajanje programov in storitev invalidskih organizacij in naložbe za zagotavljanje
osnovnih prostorskih pogojev.
Ocenjevanje je nadaljevala v skladu z določbami IV. poglavja Navodila pri čemer je upoštevala
že začete naložbe iz preteklih let.
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Komisija je pri ocenjevanju naložb v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje upoštevala tudi
normative za najbolj pogosto prijavljene naložbe, ki so bile objavljene v javnem razpisu in so
bile določene že pred pričetkom ocenjevanja.
Ugotovitve in predlogi Komisije:
• Komisija je ugotovila, da je potrebno vzpodbujati aktivnosti organizacij za pridobivanje
drugih javnih sredstev za izvajanje svoje dejavnosti,
• Komisija je ugotovila, da pri določenih programih nekaterih IO ni prispevka
uporabnikov oziroma je ta minimalen,
• finančne vrednosti vlog nekaterih organizacij močno odstopajo glede na pretekla leta,
• nekatere organizacije v svojih vlogah niso pojasnile razlogov za porast ali upad števila
uporabnikov in/ali povečanja stroškov na uporabnika glede na poročilo 2020,
• Komisija je pri nekaterih organizacijah ugotovila večja odstopanja pri stroških na
uporabnika glede na povprečje v njihovi skupini,
• nekatere vsebinsko podobne programe znotraj posamezne invalidske organizacije bi
bilo v prihodnje smiselno združiti, medtem ko so nekateri programi združeni v tolikšni
meri, da ne predstavljajo več smiselne vsebinske celote,
• iste klasifikacije uporabnikov se pri isti organizaciji pojavljajo v različnih programih, kar
otežuje primerljivost oz. preglednost s primerljivimi organizacijami, medtem ko
nekatere organizacije v posameznem programu navajajo vrsto različnih uporabnikov,
ki se težko razberejo iz vsebine in primerjajo med seboj. Nekatere organizacije pa iz
leta v leto v enakem programu spreminjajo tipe uporabnikov,
• Komisija za akte v sodelovanju z obema Komisijama preuči kriterije in način
ugotavljanja pokritosti izvajanja programa po regijah, da bo ta kriterij pri ocenjevanju
delovanja lahko tudi dejansko upoštevan,
• Komisija za akte v sodelovanju z obema Komisijama preuči kriterije in način obveščanja
javnosti, da bodo le- ti pri ocenjevanju delovanja lahko tudi dejansko upoštevani,
• Komisija za akte v sodelovanju z obema Komisijama preuči kriterije in način
vključevanja prostovoljcev v programe in delovanje, da bodo dodatne točke za
vključevanje prostovoljcev pri ocenjevanju delovanja lahko tudi dejansko upravičene
in temeljile na preverljivih podatkih,
• Komisija predlaga, da se dodelajo kriteriji in merila za ocenjevanje pri vsebinsko
podobnih programih invalidskih organizacij (npr. prevozi, izdajanje glasila, …),
• Komisija predlaga, da se dodelajo kriteriji in načini preverjanja morebitnega podvajanja
uporabnikov med državno in lokalno ravnjo,
• Komisija tekom ocenjevanja ni razpolagala s poročilom o opravljenih nadzorih v letu
2021 za leto 2020, kar je oteževalo ocenjevanje programov in delovanja.
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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
6.
I06 Zveza Sožitje –
Zveza društev za
pomoč osebam z
motnjami v
duševnem
razvoju Slovenije
7.
I07 Zveza delovnih
invalidov
Slovenije
8.
I08 Sonček – Zveza
društev za
cerebralno
paralizo Slovenije
so.p.
9.
I09 Zveza društev
civilnih invalidov
vojn Slovenije
10. I10 Zveza društev
vojnih invalidov
Slovenije
11. I11 Zveza za šport
invalidov
Slovenije –
Slovenski
paralimpijski
komite
12. I12 Društvo
laringektomiranih
Slovenije
13. I13 Zveza invalidskih
društev ILCO
14. I14 Društvo
revmatikov
Slovenije

2018
Znesek

2019
Znesek

2020
Znesek

2021
Znesek

2022
Znesek

1.418.310,02 €

1.458.540,37 €

1.468.890,37 €

1.596.656,42 €

1.651.216,72 €

1.361.543,93 €

1.455.320,15 €

1.459.599,42 €

1.639.619,97 €

1.700.201,08 €

936.984,74 €

674.720,51 €

688.954,73 €

706.245,39 €

680.426,03 €

963.677,44 €

756.750,18 €

758.832,65 €

820.681,85 €

828.067,07 €

446.704,36 €

421.194,24 €

420.518,84 €

477.280,19 €

480.343,54 €

1.407.579,94 €

1.464.365,05 €

1.467.141,21 €

1.646.010,63 €

1.642.493,48 €

1.430.948,11 €

1.541.237,95 €

1.542.281,30 €

1.731.137,98 €

1.793.024,15 €

448.928,65 €

490.149,36 €

503.582,29 €

546.089,21 €

523.789,28 €

350.054,26 €

366.618,74 €

365.804,74 €

375.143,48 €

372.587,28 €

419.364,95 €

446.564,32 €

455.395,94 €

455.209,33 €

450.994,69 €

471.582,32 €

514.297,47 €

525.109,16 €

558.589,37 €

523.162,53 €

148.393,27 €

151.964,87 €

148.067,98 €

159.739,22 €

144.690,27 €

169.387,05 €

182.672,91 €

192.099,90 €

201.680,23 €

191.215,19 €

269.474,09 €

285.397,66 €

289.963,35 €

321.301,96 €

327.116,59 €
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

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 –
I22 »Invalid« Zveza
I23 Društvo Vita za
pomoč po
nezgodni
poškodbi glave
I25 Društvo za
kronično vnetno
črevesno bolezen
I27 KPŠRD Karel Jeraj
I29 Združenje
gluhoslepih
Slovenije DLAN
I30 Združenje vojnih
invalidov in
svojcev padlih
1991
I32 Downov sindrom
Slovenija, društvo
za kakovostno
življenje ljudi z
Downovim
sindromom
I33 Društvo za
rehabilitacijo
invalidov
Slovenije - Top
power studio
Maribor
I35 Društvo
amputirancev
Slovenija
I37 Krvni bratje –
društvo bolnikov
z motnjo
strjevanja krvi

SKUPAJ

73.727,02 €

80.528,52 €

103.002,14 €

97.174,64 €

81.423,26 €

44.540,39 €

46.240,65 €

50.283,13 €

54.451,19 €

42.902,01 €

206.747,91 €

116.149,24 €

107.360,20 €

102.928,01 €

89.616,85 €

315.013,72 €

90.150,36 €

39.804,63 €

44.160,23 €

41.272,74 €

31.827,70 €

34.723,82 €

43.666,60 €

36.985,62 €

34.660,00 €

40.090,73 €
74.928,79 €
73.434,28 €

44.704,35 €
76.423,62 €
49.010,56 €

48.710,47 €
84.425,97 €
52.361,14 €

50.018,74 €
91.253,11 €
57.676,92 €

44.010,84 €
88.871,00 €

67.773,01 €

74.411,05 €

87.238,53 €

97.689,75 €

93.902,97 €

2.822,03 €
56.508,30 €

79.190,85 €

11.170,81 €
87.152,85 €

10.017,77 €
86.789,11 €

9.591,16 €
87.588,41 €

4.056,91 €

12.840,66 €

19.642,06 €

19.585,01 €

22.262,33 €

27.375,75 €

28.306,84 €

35.455,88 €

3.510,71 €

3.192,89 €

10.761,30 €

10.001,26 €

6.698,77 €

9.872,82 €

12.033.450,00 €

12.001.275,00 €

10.477,74 €

11.256.666,25 €

10.901.326,80 €
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11.052.112,50 €

Zveza društev slepih in…
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Krvni bratje – društvo…

Društvo amputirancev…

Društvo za rehabilitacijo…

Downov sindrom Slovenija,…

Združenje vojnih invalidov in…

Združenje gluhoslepih…

Kulturno prosvetno in…

Društvo za kronično vnetno…

Društvo Vita za pomoč po…

»Invalid« Zveza društev…

Sklad Silva – Društvo za…

Društvo gibalno oviranih…

YHD – Društvo za teorijo in…

Društvo študentov invalidov…

Društvo paralitikov Slovenije

Združenje invalidov - Forum…

Društvo revmatikov Slovenije

Zveza invalidskih društev ILCO

Društvo laringektomiranih…

Zveza za šport invalidov…

Zveza društev vojnih…

Zveza društev civilnih…

Sonček – Zveza društev za…

Zveza delovnih invalidov…

Zveza Sožitje – Zveza…

Združenje multiple skleroze…

Zveza paraplegikov Slovenije

Društvo distrofikov Slovenije

Zveza društev gluhih in…

Razporeditev sredstev FIHO INVALIDSKIM ORGANIZACIJAM v
preteklem petletnem obdobju

2.4. Financiranje humanitarnih organizacij v letu 2021
2.4.1. Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v 2021
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na 14. Korespondenčni
seji dne 7.oktobra 2020 na podlagi 6. in 8. člena Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2021.
Priprava Finančnega načrta je temeljila na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto
2020, oceni poslovanja Loterije Slovenije d. d. v 2020 in 2021, ki s plačili koncesijskih dajatev
za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino sredstev FIHO, oceni
koncesijskih dajatev Športne Loterije, prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih
prirediteljev iger na srečo, ter drugih manjših prihodkov.
Svet FIHO je na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS ( v nadaljevanju: Pravilnika FIHO)
določil, da se za leto 2021 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 €.
Na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika je Svet FIHO določil tudi vsebino Javnega razpisa za leto
2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 139/2020 dne 9.10.2019, in pozval Komisijo za
ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam, da pripravi predlog razporeditve sredstev ter 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
humanitarnim organizacijam
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2.4.2. Razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam v letu 2021
Sredstva za programe, delovanje in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje
humanitarnih organizacij
Organizacije, ki so se prijavile na razpis FIHO za leto 2021, 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. Kumulativni izpis vloge s statusom »zaključena« so izpisan na
papir, podpisan s strani zakonitega zastopnika ter žigosan s priloženimi prilogami, posredovale
s priporočeno pošiljko na naslov FIHO v predpisanem roku.
Humanitarne organizacije – prijaviteljice na Javni razpis za leto 2021, so v svojih vlogah
zaprosile za sredstva FIHO v skupni višini 14.659.043,37 €, od tega za izvajanje socialnih
programov 10.580.088,52 €, za delovanje 3.301.314,41 € ter za naložbe v osnovna sredstva in
njihovo vzdrževanje v višini 770.640,44 €.
V predlogu razporeditve je komisija za izvajanje socialnih programov in storitev na državni in
lokalni ravni namenila 4.600.990,12 €, za delovanje na državni in lokalni ravni 1.700.042,38 €
ter za naložbe 178.517,50 €, kar glede na celoten razpoložljiv znesek predstavlja 71,01 % za
socialne programe, 26,24 % za delovanje in 2,75 % za naložbe.
Razlika med višino zaprošenih in višino razpisanih sredstev FIHO za humanitarne
organizacije v obdobju 2017 - 2021
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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 razporejenih sredstev FIHO po vrstah humanitarnih organizacij v letu 2021
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Tabela razporejenih sredstev humanitarnim organizacijam po sklopih za 2021
Zap. Šif.

Organizacija

PROGRAMI

DELOVANJE

NALOŽBE

SKUPAJ

št.
1.

H01

2.

H03

3.

H04

4.

H05

5.

H06

6.

H07

7.

H08

DRUŠTVO ZA FENILKETONURIJO
SLOVENIJE
KINOLOŠKO DRUŠTVO ZA REŠEVALNE PSE
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 PODPORNICA
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7.634,79

980,09

0,00

8.614,88

1.170,32

480,83

0,00

1.651,15

19.478,38

5.778,92

0,00

25.257,30

4.032,82

1.826,61

0,00

5.859,43

69.935,08

24.315,68

2.476,95

96.727,71

31.330,18

16.729,29

1.799,90

49.859,37

78.064,35

13.722,12

0,00

91.786,47

8.

H09

9.

H10

10. H11
11. H12
12. H14
13. H15
14. H16
15. H17
16. H18
17. H19
18. H20
19. H21
20. H22
21. H23
22. H25
23. H26
24. H27
25. H28
26. H29
27. H30
28. H32
29. H33
30.
31.
32.
33.

H35
H36
H37
H38

34. H39
35. H40
36. H42

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
DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE
ZARADI DROG STIGMA
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z
GOVORNIMI MOTNJAMI VILKO MAZI
DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN
TREPETLIKA, DRUŠTVO BOLNIKOV S
PARKINSONIZMOM IN DRUGIMI
EKSTRAPIRAMIDNIMI MOTNJAMI
ZVEZA KORONARNIH DRUŠTEV IN
KLUBOV SLOVENIJE
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA
ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC
DROG - DROGART - SOCIALNO PODJETJE
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 OBOLELIH ZARADI AZBESTA
DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE
PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO
DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA POMURJA
DRUŠTVO SRČNIH BOLNIKOV S
SPODBUJEVALNIKOM - UTRIP
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO
DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ
DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA
SLOVENIJE
GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
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42.795,39

26.327,14

1.400,00

70.522,53

19.504,17

6.566,59

700,00

26.770,76

17.754,10

5.510,00

632,50

23.896,60

21.325,36

12.849,50

0,00

34.174,86

39.195,15

7.750,20

1.700,00

48.645,35

22.541,57
97.905,65

12.549,55
30.806,37

1.363,27
0,00

36.454,39
128.712,02

12.832,29

8.337,94

1.217,78

22.388,01

27.202,63
27.623,34

2.813,80
8.981,83

449,99
0,00

30.466,42
36.605,17

21.354,87

4.893,23

700,00

26.948,10

87.917,10

29.193,75

3.590,26

120.701,11

12.541,52

7.483,63

673,88

20.699,03

447.257,12

143.817,90

17.560,86

608.635,88

41.240,54

19.740,88

1.720,00

62.701,42

15.818,40
196.253,15

6.254,48
60.326,16

0,00
0,00

22.072,88
256.579,31

35.155,85

15.773,45

900,00

51.829,30

42.443,82
5.582,84

14.943,88
1.671,85

1.589,97
0,00

58.977,67
7.254,69

15.021,64
8.495,62

9.225,74
0,00

1.266,97
527,99

25.514,35
9.023,61

8.674,66
47.818,85
44.462,93
871.592,08

2.496,93
24.206,55
26.265,20
278.700,12

531,77
1.990,00
2.778,92
43.000,00

11.703,36
74.015,40
73.507,05
1.193.292,20

17.227,04
11.642,38

7.944,90
1.069,57

865,38
585,00

26.037,32
13.296,95

73.686,50

41.029,94

3.902,30

118.618,74

37. H43
38. H44
39. H45
40. H47
41. H49
42. H51
43. H52
44. H53
45. H54
46. H55
47. H57
48. H59
49. H60
50. H61
51. H62
52. H66
53. H67
54. H68
55. H70
56. H71
57. H73

58. H74
59. H75
60. H82
61. H86
62. H88

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 LIGA PROTI EPILEPSIJI
SLOVENIJE
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE
OZARA SLOVENIJA NACIONALNO
ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA
SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI
DEMENCI
MOZAIK - DRUŠTVO ZA SOCIALNO
VKLJUČENOST, SOCIALNO PODJETJE
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 ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ
NA PODROČJU ZASVOJENOSTI ZDRAVA
POT
ZDRUŽENJE ZA MOČ ZA CELOSTNO
PSIHOSOCIALNO POMOČ ŽRTVAM
SPOLNEGA NASILJA IN DRUGIH OBLIK
NASILJA
RDEČI NOSKI, DRUŠTVO ZA
POSPEŠEVANJE VESELJA DO ŽIVLJENJA ZA
BOLNE IN TRPEČE LJUDI
BELI OBROČ SLOVENIJE, DRUŠTVO ZA
POMOČ ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ
SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE,
OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO
SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV
- CENTER ZA ŠOLANJE PSOV VODIČEV IN
PSOV SPREMLJEVALCEV - CANIS
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39.969,38
982.119,12

4.063,47
403.972,55

0,00
38.923,45

44.032,85
1.425.015,12

20.082,61
176.763,16
34.867,81

10.026,14
61.455,87
10.590,75

1.632,00
8.246,74
1.398,00

31.740,75
246.465,77
46.856,56

14.574,32
13.948,42

5.568,10
4.997,01

1.024,00
900,00

21.166,42
19.845,43

70.428,16

34.116,84

2.100,00

106.645,00

46.547,24

26.225,94

2.653,56

75.426,74

29.457,26

9.015,41

700,00

39.172,67

27.413,36
27.588,08

3.675,41
10.474,61

0,00
1.239,94

31.088,77
39.302,63

334.203,26

128.523,20

13.274,00

476.000,46

13.885,39

6.798,50

500,00

21.183,89

4.005,08

3.188,48

0,00

7.193,56

32.861,15

15.474,38

1.920,35

50.255,88

9.895,67

6.748,42

830,97

17.475,06

6.738,84

4.241,16

0,00

10.980,00

5.607,10
8.608,40

3.620,34
5.141,33

499,99
0,00

9.727,43
13.749,73

6.220,01

3.661,63

599,00

10.480,64

4.981,21

2.867,03

0,00

7.848,24

6.675,13

0,00

0,00

6.675,13

6.560,27

2.191,62

0,00

8.751,89

1.780,31

0,00

0,00

1.780,31

1.007,51

1.948,04

0,00

2.955,55

DRUŠTVO KLJUČ - CENTER ZA BOJ PROTI
TRGOVINI Z LJUDMI
DRUŠTVO DEBRA SLOVENIJA - DRUŠTVO
OSEB POVEZANIH Z BULOZNO
H96 EPIDERMOLIZO
DRUŠTVO ZA CISTIČNO FIBROZO
H97 SLOVENIJE
DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI
H102 ŽAREK
DRUŠTVO ZA POMOČ PRI OBOLENJIH
H103 ŠČITNICE - METULJČICA
H107 ZDRUŽENJE BODI ZDRAV

63. H93
64.
65.
66.

67.
68.
69. H109 DRUŠTVO TVOJ TELEFON
70. H110 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
71. H111 DRUŠTVO ZA MENTALNO ZDRAVJE

11.369,20

5.412,32

499,99

17.281,51

4.336,23

1.498,16

0,00

5.834,39

9.721,42

2.953,71

700,00

13.375,13

9.085,11

2.989,08

600,00

12.674,19

4.406,50
5.151,98
5.861,24
3.075,33
2.168,98

1.199,14
2.397,59
0,00
3.165,14
0,00

0,00
550,83
0,00
700,00
0,00

5.605,64
8.100,40
5.861,24
6.940,47
2.168,98

3.891,30

1.189,68

0,00

5.080,98

5.765,75
2.118,71

0,00
666,11

581,00
275,00

6.346,75
3.059,82

2.571,58

854,20

0,00

3.425,78

3.493,61

0,00

0,00

3.493,61

5.360,91

1.737,16

700,00

7.798,07

4.473,21

2.998,83

700,00

8.172,04

3.790,96

2.128,74

645,00

6.564,70

19.974,25

9.148,05

700,00

29.822,30

7.002,81
2.658,89

4.034,94
0,00

300,00
450,00

11.337,75
3.108,89

6.941,92

5.971,75

749,99

13.663,66

0,00
0,00
0,00
0,00
1.746,93
0,00
1.700.042,38 178.517,50

3.110,00
1.986,93
3.119,50
6.479.550,00

DRUŠTVO BOLNIKOV S HUNTINGTONOVO

72. H114 BOLEZNIJO IN SVOJCEV
DRUŠTVO ZA POMOČ ODVISNIKOM IN

73. H117 NJIHOVIM DRUŽINAM SVIT KOPER
74. H118 DRUŠTVO ZA FIBROMIALGIJO
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z

75. H120 MOTNJAMI V RAZVOJU VESELE NOGICE
DRUŠTVO ZA USTVARJANJE IN KVALITETO

76. H121 ŽIVLJENJA MUZA
HUMANITARNO DRUŠTVO ADRA

77. H122 SLOVENIJA
78. H131
79. H134
80. H135
81. H138
82. H142
83. H143

SLOVENSKO ZDRUŽENJE BOLNIKOV Z
LIMFOMOM IN LEVKEMIJO, L&L
DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD
MAVRICO
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA
PREPREČEVANJE SAMOMORA
DRUŠTVO ZA UREJENO ŽIVLJENJE ABSTINENT
DRUŠTVO MALTEŠKA POMOČ SLOVENIJA
ZVEZA KLUBOV ZDRAVLJENIH
ALKOHOLIKOV SLOVENIJE
SVETOVALNI SVET - DRUŠTVO ZA
SVETOVANJE IN RAZISKOVANJE NA
PODROČJU MOTENJ HRANJENJA IN
DUŠEVNEGA ZDRAVJA
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM

84. H147
85. H153
86. H154 DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA
SKUPAJ

3.110,00
1.986,93
1.372,57
4.600.990,12

FIHO je odobrena sredstva humanitarnim organizacijam skladno s podpisanimi pogodbami
nakazoval organizacijam prejemnicam v obliki mesečnih dvanajstin in v celoti realiziral sklep o
razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2021.
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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.

Spremembe namembnosti razporejenih sredstev FIHO humanitarnih organizacij v letu 2021
Svet FIHO je tekom leta 2021 petim HO skladno z Navodilom o prenosih in spremembah
namembnosti sredstev FIHO podal soglasje k spremembi namembnosti odobrenih sredstev
FIHO, pri čemer je bila sprememba namembnosti odobrena iz naložbe v sledečih kategorijah:
•

•

•
•

Dvema HO je bila odobrena sprememba namembnosti znotraj socialnih programov:
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana v višini 1.231,92 €.
Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana v višini 1.378,88
€.
Organizaciji Liga proti epilepsiji, Poljanska 14, 1000 Ljubljana je bila odobrena
sprememba namembnosti iz socialnega programa v druge socialne programe in
delovanje v višini 7.908,96 €.
Varni hiši Gorenjske, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, je bila odobrena sprememba
namembnosti iz naložbe v socialni program v višini 98,10 €.
Društvu življenje brez nasilja, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto je bila odobrena
sprememba namembnosti znotraj naložbe v višini 300,00 €.

Razporeditev rezervnih sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v letu 2021
V letu 2021 je od 6 prejetih vlog za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO pogoje za
sofinanciranje izpolnjevalo 5 prejetih vlog HO. Od tega je organizacija Društvo prostovoljcev
VZD podala dve vlogi za rezervna sredstva, ki sta bili tudi odobreni. Razporejenih je bilo skupaj
20.994,74 € sredstev iz rezervnega sklada za sledeče namene:
št.

Šif.

Organizacija

Programi

Delovanje Naložbe

SKUPAJ

1. H14

Društvo prostovoljcev VZD

0,00

0,00

13.936,74 €

13.936,74 €

2. H23

Šent

0,00

0,00

1.875,00 €

1.875,00 €

3. H36

Društvo za nenasilno komunikacijo

0,00

0,00

4.483,00 €

4.483,00 €

4. H47

Zveza društev diabetikov

0,00

0,00

700,00 €

700,00 €

0,00 €

0,00 €

20.994,74 €

20.994,74 €

Skupaj:
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Tri organizacije so odobrena rezervna sredstva porabile in o tem poročale na ločenih obrazcih,
skladno s 23. členom Pravilnika in 8. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi
FIHO. Namensko porabo sredstev so izkazale s priloženimi fotokopijami računov in bančnimi
izpiski. Organizacija Društvo za nenasilno komunikacijo je odobrena rezervna sredstva
prenesla v leto 2022.

2.4.3. Poročanje o porabi sredstev FIHO v humanitarnih organizacijah za leto 2021
Vse humanitarne organizacije (HO), ki so jim bila za leto 2021 po Javnem razpisu s sklepom
Sveta FIHO odobrena sredstva za izvajanje socialnih programov, delovanja in naložb, so
skladno s 23. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju:
Pravilnik) posredovala Poročilo o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov
iz sredstev FIHO za leto 2021 (v nadaljevanju: poročilo).
Ugotovljeno je bilo, da je od 86-ih humanitarnih organizacij poročila v roku izpolnilo 80
organizacij, ena organizacija je zaradi bolniškega staleža prosila za podaljšanje roka, preostalih
pet organizacij pa je strokovna služba na podlagi 24. člena Pravilnika pozvala k posredovanju
le-teh. Organizacije so skladno s pozivom poročilo zaključile in ga posredovale na sedež FIHO.
HO, ki so v letu 2021 prejele sredstva iz rezervnega sklada humanitarnih organizacij, so o
porabi le-teh poročale na ločenih obrazcih.
Po sklepu o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2021, je bilo 86-im HO za izvajanje socialnih
programov, delovanja ter naložb v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje razporejenih
6.479.550,00 €.
Iz prejetih poročil je razvidno, da je 86 HO poročalo o porabi sredstev FIHO v skupni višini
6.375.246,51 €.

2.4.4. Nadzor humanitarnih organizacij v letu 2021 za 2020
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), mora direktor FIHO do dne 31. 1.
20201 izdati sklep o odreditvi nadzora za preteklo leto.
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
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 nadziranem letu. Pri organizaciji se opravijo tudi druga
nadzorna dejanja, za katera se pri izvajanju nadzora oceni, da bi lahko vplivala na ugotovitev
posameznih dejstev.
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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.
Ocenjujemo, da izvedba nadzorov v humanitarnih organizacijah zaradi epidemioloških razmer
in kadrovskih sprememb v FIHO v letu 2021 za leto 2020 ni bila realizirana in je bila zato
prestavljena na leto 2022. 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 2020 izvedeni, bo strokovna služba pripravila pripadajoče poročilo.

2.4.5. Javni razpis in razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam za
leto 2022
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na 22. seji dne 28.
septembra 2021 na podlagi 6. in 8. člena Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2022.
Priprava Finančnega načrta je temeljila na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto
2021, oceni poslovanja Loterije Slovenije d. d. v 2021 in 2022, ki s plačili koncesijskih dajatev
za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino sredstev FIHO, oceni
koncesijskih dajatev Športne Loterije, prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih
prirediteljev iger na srečo, ter drugih manjših prihodkov.
Svet FIHO je na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS ( v nadaljevanju: Pravilnika FIHO)
določil, da se za leto 2022 za humanitarne organizacije razpišejo sredstva v skupni višini
6.527.500,00 €, od tega za splošne dobrodelne organizacije: 5.140.053,77 €, organizacije za
kronične bolnike: 908.911,95 €, organizacije za samopomoč: 219.392,53 €, naložbe v osnovna
sredstva in njihovo vzdrževanje: 193.866,75 € ter nerazporejena rezervna sredstva v višini
65.275,00 €.
Organizacije, ki so se prijavile na razpis FIHO za leto 2022, so skladno s 6. točko besedila
javnega razpisa, svojo vlogo izpolnile v spletnem programu »Razpisi«, ki je bil na voljo na
spletni strani FIHO www.fiho.si. Kumulativni izpis vloge s statusom »zaključena« so izpisan na
papir, podpisan s strani zakonitega zastopnika ter žigosan s priloženimi prilogami, posredovale
s priporočeno pošiljko na naslov FIHO v predpisanem roku.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam (v nadaljevanju: Komisija) se je v skladu s Finančnim načrtom FIHO za leto 2022
in besedilom Javnega razpisa za leto 2022 seznanila s podatki o razpoložljivih sredstvih za
humanitarne organizacije. Ob odštetju 1 % obvezne rezerve, ki predstavlja 65.275,00 €, so za
razporeditev humanitarnim organizacijam za izvajanje socialnih programov in storitev, za
delovanje ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, ostala sredstva v skupni
višini 6.462.225,00 €.
Komisija je določila razmerja na osnovi višine razpisanih sredstev v letu 2022, na osnovi višine
porabljenih sredstev za posamezne namene iz poročil za pretekla leta, na osnovi višine
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zaprošenih sredstev za posamezne namene v razpisu za leto 2022 in na osnovi spremljanja
aktualnih razmer na področju socialnega varstva in celotne države.
Ključni kriterij, kateremu je Komisija sledila pri pripravi predloga za določanje višine razmerja
med financiranjem dejavnosti in naložbe, je kontinuirano in stabilno financiranje socialnih
programov in delovanja humanitarnih organizacij. Tako je Komisija v skladu s Pravilnikom
postavila razmerje med obsegom financiranja dejavnosti in naložb, ki v absolutnem znesku
glede na finančni načrt FIHO za leto 2022, poskuša v čim večji meri ohranjati obseg financiranja
dejavnosti na ravni zadnjih let.
Humanitarne organizacije – prijaviteljice na Javni razpis za leto 2022, so v svojih vlogah
zaprosile za sredstva FIHO v skupni višini 14.227.996,29 €, od tega za izvajanje socialnih
programov 10.293.611,12 €, za delovanje 3.276.516,15 € ter za naložbe v osnovna sredstva in
njihovo vzdrževanje v višini 657.869,02 €.
V predlogu razporeditve je komisija za izvajanje socialnih programov in storitev na državni in
lokalni ravni namenila 4.785.006,30 €, za delovanje na državni in lokalni ravni 1.483.351,95 €
ter za naložbe 193.866,75 €, kar glede na celoten razpoložljiv znesek predstavlja 74,05 % za
socialne programe, 22,95 % za delovanje in 3,00 % za naložbe.
Določitev normativov za delovanje in naložbe
Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim in
invalidskim organizacijam sta pred začetkom ocenjevanja programov v skladu s 1. in 2. alinejo
2. odstavka in 6. odstavka 19. člena Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno
ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij (v
nadaljevanju: Navodila) določili višino dodatnih točk za delovanje posamezne organizacije.
K1. Faktor primerjalno predstavlja ocenjen minimalni strošek za pripravo Izkaza poslovnega
izida s poslovnim poročilom za uskladitev s konsolidirano bilanco zveze ali druge fiksne stroške
za delovanje pravne osebe.
K2. Faktor primerjalno predstavlja ocenjen povprečen strošek ene kotizacije za strokovno
izobraževanje ali druge primerljive stroške za splošno upravljanje z zaposlenimi.
K3. Faktor je preračunana vrednost točk iz faktorja 2 na letno kvoto ur enega zaposlenega (100
točk/ 2088 ur). Komisija je določila, da se za priznano število prostovoljnih ur upoštevajo
podatki o številu opravljenih prostovoljnih ur v programih, o katerih so organizacije poročale
v poročilu 2020.
K4. Faktor primerjalno predstavlja ocenjen povprečen strošek 4 udeležb v organih
mednarodnih organizacij.
K5. Komisija je za faktor določila vrednost nič, ker ni mogoče natančno in v vseh primerih
preveriti dejanske fizične dostopnosti programa uporabnikom najmanj 2 uri tedensko po
posameznih regijah glede na navedbe v vlogah.
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Način izločanja člana komisije kot predstavnika ali povezane osebe organizacije
Pred obravnavo posamezne organizacije v kateri je bil član komisije kot predstavnik ali
povezana oseba organizacije, ni prisostvoval na tem delu odločanja. Skladno s tem je Komisija
na posameznih sejah pred obravnavo vlog sprejela sledeči sklep:
Član Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO
humanitarnim organizacijam, kot predstavnik organizacije, katere vloga se obravnava, ne
prisostvuje pri vsebinski obravnavi, ocenjevanju in odločanju ter sprejemanju sklepov zanjo.
Ocenjevanje socialnih programov humanitarnih organizacij
Komisija je upoštevajoč Pravilnik in Navodila vsebinsko podrobno pregledala in ocenila
razčlenitve posameznih prijavljenih socialnih programov ter storitev organizacij.
Iz posamezne razčlenitve prijavljenega socialnega programa, so morali biti razvidni nameni in
cilji, upravičenost programa za financiranje, časovni obseg oz. trajanje programa, vsebina in
aktivnosti po posameznih sklopih, izvajalci oz. strokovni nosilci programa in njihov obseg dela,
kriteriji za koriščenje programa, tip, število in vrednost po uporabnikih oziroma storitvah,
finančna vrednost z razvidno višino drugih virov ter način ugotavljanja učinkovitosti in
uspešnosti ob primerjavi poročila za leto 2020.
Glede na vse razpoložljive podatke o posamezni organizaciji, ki so izhajali iz oddane vloge,
poročila za leto 2020 in dodatnih podatkov o orientacijskih povprečnih vrednostih in obsegu
storitev znotraj primerljivih skupin, so člani Komisije pri vsakem prijavljenem socialnem
programu v računalniški aplikaciji »Razpisi« ocenili in določili stopnjo prioritete, skupno oceno
učinkovitosti, ekonomičnosti in racionalnosti ter oceno vzajemnosti in solidarnosti.
Dobljena razpoložljiva sredstva za programe po posameznih organizacijah, ki so izpolnjevale
pogoje, so ob koncu ocenjevanja sklopa programov delili s skupnim številom zbranih točk
ovrednotenih programov. Na ta način je bila določena vrednost točke in končna višina
sofinanciranja prijavljenih socialnih programov.
Ocenjevanje delovanja
Upoštevajoč 6. odstavek 19. člena Navodila ter temeljno merilo za delovanje (število članstva
in/ali uporabnikov ter obseg storitev), so člani Komisije določili vpliv posameznih kriterijev pri
ocenjevanju delovanja in pripravili predlog razporeditve sredstev FIHO za izvajanje delovanja
posameznih humanitarnih organizacij.
Komisija se je ob letošnji določitvi deleža sredstev, ki bi se od skupnih razpoložljivih sredstev
določenih v Javnem razpisu za leto 2022 namenil delovanju organizacij, dogovorila, da se glede
na izredne razmere, v katerih delujejo humanitarne organizacije zaradi razglašene epidemije
Covid-19, poveča delež sredstev namenjen delovanju. Z vidika temeljnega merila za delovanje
(število članstva in/ali uporabnikov ter obseg storitev) je komisija določila, da se za osnovno
oziroma izhodiščno število točk za posamezno organizacijo upošteva delež delovanja v
programih v višini 31,00 %. Na tej podlagi so za izhodiščni obseg točk delovanja za posamezno
organizacijo opredelili sorazmerni delež glede na predvideno vrednost sofinanciranja njenih
programov v letu 2022 s sredstvi FIHO. Delež je enak splošnem razmerju med obsegom
financiranja delovanja in programov v letu 2022.
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Komisija je upoštevala tudi dodatne točke v skladu z zgoraj napisanimi kriteriji na osnovi
organizacijske strukture s 3. odstavkom 19. člena Navodila.
Glede na velike razlike v deležu sofinanciranja FIHO za posamezne organizacije v skupnem
obsegu programov realiziranih s celotnimi viri, je Komisija upoštevala še dodatne pogoje, ki so
bili določeni:
•

če je organizacija imela v poročilu za leto 2020 delež sredstev FIHO v programih nižji od 25
% in hkrati izhodiščni obseg točk delovanja dosega:
- do 15 % pričakovane vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg točk delovanja poveča za
75 % svoje vrednosti,
- med 15 % in 30 % pričakovane vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg točk delovanja
poveča za 50% svoje vrednosti,
- nad 30 % do 50 % pričakovane vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg točk delovanja
poveča za 25 % svoje vrednosti.
• če je izhodiščni obseg točk za delovanje z dodatnimi točkami ali brez njih večji od
pričakovane vrednosti, se dodatne točke skupaj z izhodiščnimi upoštevajo samo do višine
pričakovanega zneska za delovanje za ocenjevano organizacijo. Omejitev se ne upošteva pri
prostovoljskih organizacijah, ki v poročilu za leto 2020 ne navajajo zaposlenih.
Komisija je razpoložljiva sredstva za sklop delovanja ob koncu ocenjevanja delila s skupnim
številom zbranih točk za delovanje, in tako določila vrednost točke in končno višino
sofinanciranja sklopa delovanja posameznih humanitarnih organizacij.
Ocenjevanje naložb
Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih socialnih programov in delovanja je Komisija,
upoštevaje 20., 21. in 22. člen Navodila, nadaljevala s pregledom in vsebinsko obravnavo
prijavljenih naložb.
Temeljni pogoj za obravnavo prijavljenih naložb je bila ustrezna priložena dokumentacija,
ocenjene so bile le tiste, pri katerih so organizacije izkazale dejansko utemeljenost, dejanski
vpliv naložbe na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti in delež zagotovljenih lastnih in
drugih virov za predvidene naložbe.
Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za naložbe v
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje za leto 2022, so člani Komisije pričakovan obseg
financiranja posameznih naložb za obravnavano organizacijo določili primerjalno z drugimi
organizacijami, na osnovi obsega programov v zadnjem poročilu, obsega financiranja
programov in delovanja (vloge 2022) ter na osnovi skupnega obsega financiranja naložb
ocenjevane organizacije v zadnjih petih letih.
Komisija je glede na razpoložljiva sredstva prednostno upoštevala investicijsko vzdrževanje,
opremo za izvajanje programov in storitev humanitarnih organizacij ter naložbe za zagotavljanje
osnovnih prostorskih pogojev.
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Ugotovitve in predlogi Komisije
Komisija ugotavlja, da nekatera priporočila lanskega ocenjevanja Svetu FIHO zaradi
nerealiziranih sprememb aktov FIHO, ki jih je predlagala, niso bila upoštevana pri letošnjem
ocenjevanju. Zato je Komisija ponovno predlagala Svetu FIHO, da se tudi v skladu s priporočili
Računskega sodišča čimprej sprejmemo podani predlogi:
1. SPLETNA APLIKACIJA
- da se spletna aplikacija posodobi z opredelitvijo obveznih vnosov in jasneje opredeli
število možnih besed v določenem polju za vpis vsebine. Prav tako se v spletni
aplikacije jasneje opredeli vsebina polj.
- komisija predlaga dopolnitev klasifikacije uporabnikov in storitev v HO in sicer s bolj
podrobno obrazložitvijo nabora storitev.
- da se zaradi lažje izbire in primerjave storitev med programi dodajo storitve v
posamezne sklope skupin uporabnikov.
- komisija predlaga, da se aplikacija posodobi (izračun 1% v osnovni delitvi sredstev med
programi, delovanjem in naložbami; da se v program dopolni za področje delovanja in
naložb).
- da organizacije prijavljajo več podobnih programov, ki bi jih lahko smiselno združile.
2. DOPOLNITEV AKTOV
- komisija predlaga, da se pri ocenjevanju delovanja in upoštevanju dodatnih točk za
mednarodno vključevanje upošteva aktivno delovanje v organu upravljanja.
- da je potrebno v aktih FIHO natančneje opredeliti možnosti zavrnitve financiranja
delovanja in naložb pri organizacijah, katerih programi niso bili sprejeti v financiranje.
3. SPLOŠNI
- da je potrebno področje delovanja društev in zvez ponovno proučiti in po vsebini
izvajanja programov določiti status humanitarnih organizacij.
- da se preveri realizacija sklepa Sveta FIHO v zvezi s pobudo Ministrstvu za zdravje v
zvezi z podeljevanjem statusa HO.
- da se preveri realizacija pobude svetnikov imenovanih iz strani HO glede spremembe
Zakona o fundacijah.
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Tabela razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v zadnjem
petletnem obdobju 2018 – 2022
Šif.
H01
H03
H04
H05
H06

H07

H08

H09
H10

H11

H12

H14

H15

H16
H17

H18

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
Društvo za
zmanjševanje škode
zaradi drog Stigma
Društvo za pomoč
osebam z govornimi
motnjami VILKO
MAZI

2018
Znesek
9.170,02 €

2019
Znesek
8.631,24 €

2020
Znesek
8.338,06 €

2021
Znesek
8.614,88 €

2022
Znesek

1.329,56 €
23.179,07 €

1.341,48 €
21.974,79 €

1.510,72 €
22.635,35 €

1.651,15 €
25.257,30 €

1.597,01 €
25.312,59 €

6.027,92 €

6.209,99 €

6.298,42 €

5.859,43 €

5.560,61 €

82.783,79 €

82.249,83 €

92.701,84 €

96.727,71 €

94.368,25 €

45.335,92 €

45.581,01 €

46.198,46 €

49.859,37 €

47.470,97 €

95.457,28 €

95.814,12 €

91.913,12 €

91.786,47 €

86.717,28 €

59.555,74 €

58.815,99 €

61.053,51 €

70.522,53 €

65.319,96 €

25.111,88 €

23.619,46 €

25.691,79 €

26.770,76 €

27.036,80 €

20.959,34 €

20.761,16 €

21.264,38 €

23.896,60 €

23.646,25 €

31.784,99 €

30.004,91 €

32.463,67 €

34.174,86 €

31.109,96 €

52.593,16 €

51.011,93 €

53.612,96 €

48.645,35 €

56.363,36 €

30.900,28 €

29.689,11 €

31.898,85 €

36.454,39 €

38.396,87 €

123.337,58 €

119.181,76 €

119.677,52 €

128.712,02 €

132.180,54 €

20.662,37 €

18.400,14 €

19.969,79 €

22.388,01 €

21.184,85 €

32.939,91 €

32.461,63 €

32.569,30 €

30.466,42 €

31.464,12 €
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H19

H20

H21

H22

H23

H25

H26

H27

H28

H29
H30
H32
H33

H34

H35

H36
H37
H38

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

34.924,29 €

33.160,73 €

33.705,84 €

36.605,17 €

35.422,76 €

24.494,29 €

23.103,33 €

24.851,91 €

26.948,10 €

26.582,02 €

107.546,42 €

95.525,62 €

108.988,33 €

120.701,11 €

115.473,09 €

18.638,51 €

17.935,67 €

18.821,36 €

20.699,03 €

20.055,26 €

583.401,37 €

565.476,48 €

574.736,93 €

608.635,88 €

620.820,36 €

56.151,33 €

56.470,35 €

58.625,15 €

62.701,42 €

60.773,07 €

21.633,19 €

20.892,54 €

20.736,10 €

22.072,88 €

23.126,71 €

240.204,39 €

233.607,84 €

236.669,20 €

256.579,31 €

254.464,88 €

51.799,01 €

47.257,00 €

44.715,84 €

51.829,30 €

51.973,07 €

54.622,28 €

54.632,88 €

58.149,18 €

58.977,67 €

56.607,66 €

-

6.301,41 €

6.440,32 €

7.254,69 €

7.281,63 €

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
Društvo za
nenasilno
komunikacijo
Društvo "Projekt
Človek"
Rdeči križ Slovenije

20.819,72 €

21.086,27 €

22.539,64 €

25.514,35 €

24.515,75 €

9.068,93 €

19.366,34 €

8.457,84 €

9.023,61 €

8.864,69 €

15.569,25 €

-

-

-

-

11.299,74 €

10.776,57 €

10.936,46 €

11.703,36 €

11.820,86 €

68.389,84 €

66.505,58 €

69.716,34 €

74.015,40 €

73.997,80 €

66.133,57 €

62.671,39 €

65.909,03 €

73.507,05 €

69.666,04 €

1.148.015,40 €

1.094.189,70 €

1.080.814,96 €

1.193.292,20 €

1.164.860,53 €
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H39
H40
H42
H43
H44
H45
H47
H49

H51

H52

H53

H54
H55

H56

H57
H58
H59
H60

H61

H62

Društvo za zdravje
srca in ožilja
Slovenije
Gerontološko
društvo Slovenije
Zveza društev
upokojencev
Slovenije
Društvo hemofilikov
Slovenije
Slovenska Karitas

24.224,36 €

21.986,81 €

23.928,46 €

26.037,32 €

26.367,63 €

11.629,45 €

11.796,27 €

-

13.296,95 €

15.444,43 €

115.594,35 €

110.868,20 €

115.836,27 €

118.618,74 €

118.427,95 €

47.009,11 €

43.377,87 €

45.994,19 €

44.032,85 €

51.094,50 €

1.284.001,33 €

1.255.436,87 €

1.292.534,86 €

1.425.015,12 €

1.461.058,72 €

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
za pomoč pri
demenci
Mozaik - Društvo za
socialno vključenost

27.516,09 €

26.642,45 €

28.470,79 €

31.740,75 €

30.518,00 €

220.441,31 €

224.339,80 €

233.780,03 €

246.465,77 €

240.783,11 €

42.760,96 €

40.625,21 €

42.070,27 €

46.856,56 €

45.751,11 €

17.823,73 €

17.591,50 €

18.777,99 €

21.166,42 €

20.946,44 €

18.604,86 €

18.295,06 €

19.887,62 €

19.845,43 €

20.614,56 €

110.459,84 €

103.945,11 €

106.262,98 €

106.645,00 €

103.520,23 €

61.703,81 €

63.503,96 €

66.259,06 €

75.426,74 €

72.116,87 €

36.578,83 €

37.466,32 €

35.587,79 €

39.172,67 €

37.169,70 €

-

1.455,12 €

-

-

-

30.437,09 €

28.945,93 €

29.461,99 €

31.088,77 €

31.614,12 €

13.079,66 €

13.008,32 €

12.852,90 €

-

13.984,69 €

41.417,24 €

38.450,66 €

38.608,98 €

39.302,63 €

36.378,48 €

436.192,36 €

418.357,15 €

429.377,30 €

476.000,46 €

463.788,58 €

20.301,70 €

18.892,26 €

18.934,65 €

21.183,89 €

20.717,62 €

13.288,49 €

4.802,37 €

13.738,34 €

7.193,56 €

6.912,47 €
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H66

H67

H68

H70

H71
H73

H74

H75

H76

H82

H86

H88

H93

H96

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

46.917,85 €

43.208,58 €

44.242,61 €

50.255,88 €

50.886,59 €

21.114,58 €

14.612,21 €

15.439,38 €

17.475,06 €

16.836,79 €

9.606,71 €

9.455,18 €

9.611,84 €

10.980,00 €

10.760,48 €

8.063,15 €

7.833,76 €

8.188,72 €

9.727,43 €

9.563,10 €

12.102,90 €

11.784,66 €

-

13.749,73 €

11.170,82 €

9.404,44 €

9.118,29 €

-

10.480,64 €

8.651,98 €

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
Društvo DEBRA
Slovenija Društvo
oseb povezanih z

7.634,46 €

8.196,41 €

7.311,10 €

7.848,24 €

8.411,07 €

8.425,99 €

7.512,93 €

6.722,40 €

6.675,13 €

6.845,32 €

12.513,35 €

11.354,01 €

-

-

-

8.061,92 €

9.230,74 €

8.943,06 €

8.751,89 €

8.625,80 €

-

1.648,80 €

1.669,59 €

1.780,31 €

1.864,17 €

1.211,13 €

975,06 €

1.262,18 €

2.955,55 €

2.748,83 €

14.367,26 €

14.978,35 €

15.456,08 €

17.281,51 €

16.963,74 €

4.626,33 €

4.500,19 €

6.536,64 €

5.834,39 €

7.071,95 €
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H97
H101
H102

H103
H107
H109
H110
H111
H114

H117

H118

H120

H121

H122
H127
H128

H131

H134

H135
H138

bulozno
epidermolizo
Društvo za cistično
fibrozo Slovenije
Društvo Celiac
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
Društvo za urejeno
življenje - Abstinent

11.390,10 €

11.626,95 €

11.485,02 €

13.375,13 €

13.034,28 €

13.470,62 €

13.588,48 €

12.519,74 €

12.674,19 €

4.018,61 €
14.429,70 €

4.882,04 €

4.986,59 €

5.124,61 €

5.605,64 €

5.663,41 €

6.472,49 €

6.277,51 €

7.801,32 €

8.100,40 €

8.381,84 €

5.849,78 €
-

5.551,48 €
1.990,96 €

5.744,48 €
3.684,67 €

5.861,24 €
6.940,47 €

13.404,58 €

-

-

1.949,50 €

2.168,98 €

1.801,40 €

4.496,68 €

4.210,45 €

3.675,47 €

5.080,98 €

4.974,51 €

5.852,65 €

5.947,97 €

5.989,05 €

6.346,75 €

-

1.940,90 €

2.925,48 €

-

3.059,82 €

4.841,83 €

2.308,44 €

2.559,42 €

2.706,96 €

3.425,78 €

3.748,63 €

2.440,38 €

2.411,96 €

3.354,81 €

3.493,61 €

3.952,50 €

9.625,09 €

8.354,21 €

6.941,58 €

7.798,07 €

7.239,60 €

2.932,41 €

-

-

-

-

5.493,80 €

5.714,04 €

-

4.901,61 €

10.454,09 €

10.092,10 €

7.954,15 €

8.172,04 €

8.591,40 €

5.058,58 €

5.638,59 €

5.880,71 €

6.564,70 €

5.810,42 €

26.124,00 €

26.571,91 €

26.246,76 €

29.822,30 €

28.290,61 €

4.602,52 €

4.453,81 €

5.647,30 €

11.337,75 €

10.664,43 €
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H142

H143

H147
H153
H154

Društvo Malteška
pomoč Slovenija
Zveza klubov
zdravljenih
alkoholikov
Slovenije
Društvo Svetovalni
Svet
Društvo Center za
pomoč mladim
Društvo Šola zdravja

-

2.652,64 €

2.062,94 €

3.108,89 €

2.814,69 €

9.546,60 €

11.407,82 €

11.446,40 €

13.663,66 €

12.858,16 €

2.922,15 €

2.901,89 €

3.011,87 €

3.110,00 €

3.775,00 €

-

1.525,14 €

1.835,88 €

1.986,93 €

2.432,56 €

-

-

-

3.119,50 €

3.104,75 €

SKUPAJ

6.061.324,50 €

5.870.073,82 €

5.951.137,50 €

6.479.550,00 €

6.462.225,00 €
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2021
3.1. Pojasnila k računovodskim izkazom za leto končano 31.12.2021
Računovodska izkaza Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju fundacija) za leto 2021 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 2021 so upoštevani:
•
•
•
•

•
•

•

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

Pri sestavitvi računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za leto, končano 31. decembra 2021,
so bile uporabljene naslednje računovodske usmeritve:
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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.
1.2. POSAMEZNE RAČUNOVODSKE USMERITVE
1.2.1. 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.
1.2.2. 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).
1.2.3. 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.
1.2.4. Terjatve
Kratkoročne terjatve so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin.
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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.
1.2.5. 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.
1.2.6. Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin.
1.2.7. 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.
1.2.10. Sprememba računovodskih usmeritev in ocen ter popravek napake
Fundacija v letu 2021 ni spreminjala računovodskih usmeritev in ocen ali popravljala napake v
računovodskih izkazih, ki bi pomembno vplivale na tekoče in preteklo obdobje.
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3.2. Bilanca stanja s prilogami in pojasnili k posameznim postavkam
3.2.1. Bilanca stanja
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3.2.2. POJASNILA K POSAMEZNIM POSTAVKAM BILANCE STANJA ZA LETO 2021
Neopredmetena sredstva
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Opredmetena osnovna sredstva
Priloga 1/A - Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021 (v €):

58

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

155.656 EUR

V letu 2021 je fundacija investirala predvsem v posodobitev pisarniške opreme.
V letu 2021 je bilo izločenih za 15.304 EUR opredmetenih osnovnih sredstev (po nabavni vrednosti).
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 143.573 EUR 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 15.304 EUR zaradi
prodaje in izločitve sredstev ob inventuri. Fundacija je v letu 2021 obračunala amortizacijo za
opredmetena osnovna sredstva v višini 11.617 EUR.
2.3. Dolgoročne finančne naložbe

8.030.559 EUR

Fundacija ima lastniški delež Loterije Slovenije oziroma 29.712 delnic. Na dan 31.12.2020 je le ta znašal
7.773.551 EUR merjeno po knjigovodski revidirani vrednosti delnic Loterije Slovenije na dan
31.12.2020. Po podatkih Loterije Slovenije se je nerevidirana vrednost posamezne delnice povečala iz
261,63 EUR na 270,28 EUR na dan 31.12.2021, zato se stanje dolgoročne kapitalske naložbe povečalo
za 257.008 EUR glede na predhodno leto oziroma spremenilo na 8.030.559 EUR. Fundacija vrednost
delnic evidentira preko sklada in zato nihanje vrednosti delnice ne povečuje prihodkov ali odhodkov.

59

60

61

62

3.3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021 S
PRILOGAMI IN POJASNILI K POSAMEZNIM POSTAVKAM
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3.3.1. Pojasnila k posameznim postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV zA
leto 2021
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FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI
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