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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 

SPORAZUMA 0 PROSTI TRGOVINI MED 

REPUDLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 

MAKEDONIJO (RMKPT-A) 

EPA 641 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

EVA: 2002-1811-0049 
Številka: 333-03/2000-10 
Ljubljana, 20.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 164. dopisni seji dne 20.09.2002 
določila besedilo: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za 
gospodarstvo, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Metka Jerina, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
gospodarstvo. 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SPORAZUMA O PROSTI 
TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 
MAKEDONIJO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBI IN 

DOPOLNITVI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 

MAKEDONIJO 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi: 

2. člen 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o 
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, 
podpisan v Skopju 5. junija 2002. 

' Besedilo sporazuma v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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MED 
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Republika Slovenija in Republika Makedonija 

ponovno potrjujeta svojo zavezanost načelom tržnega 
gospodarstva, ki je podlaga za njune odnose, 

odločeni, da odstranita ovire v medsebojni trgovini v skladu z 
načeli, določenimi v Splošnem sporazumu o carinah in trgovini, 

ob priznanju, da je končni cilj pogodbenic pristop k Evropski uniji 
(v nadaljevanju EU), 

sta v skladu z določbami drugega odstavka 37. člena Sporazuma 
o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo 

sklenili: 

1. člen 

Drugi odstavek 5. člena Sporazuma o prosti trgovini med Republiko 
Slovenijo in Republiko Makedonijo se spremeni tako, da se glasi: 
"Republika Makedonija bo pri uvozu blaga s poreklom iz Republike 
Slovenije ukinila vse posebne carinske dajatve z dnem začetka 
uporabe tega sporazuma." 

2. člen 

V 40. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: 

"Če ena od pogodbenic zaradi pristopa k EU odpove sporazum, 
ta preneha veljati en dan pred datumom pristopa te pogodbenice 

k EU. Druga pogodbenica se odpove vsem nadomestilom do 
razširjene EU ali pogodbenice, ki odpove sporazum." 

3. člen 

Ta sporazum je sestavni del Sporazuma o prosti trgovini med 
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo. 

4. člen 

Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca po datumu, ko 
pogodbenici druga drugo uradno obvestita, da so izpolnjeni 
notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti tega sporazuma. 

Ta sporazum se začasno uporablja od prvega dneva meseca, ki 
sledi datumu uradnega obvestila Republike Slovenije, da so 
izpolnjeni njeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti tega 
sporazuma. 

V DOKAZ TEGA sta podpisana pooblaščenca, ki sta bila za to 
pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Skopju, dne 5. junija 2002 v dveh izvodih v 
slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

Za Republiko Slovenijo Za Republiko Makedonijo 
dr.Tea Petrin, l.r. mag. Besnik Fetai, l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko 
Makedonijo je bil podpisan 1. julija 1996, uporablja pa se od 1. 
septembra 1996. Omenjeni sporazum je v drugem odstavku 5. 
člena določal, da bo Republika Makedonija ukinila vse posebne 
carinske dajatve, razen 1-odstotne stopnje za carinsko 
evidentiranje. Republika Makedonija je s 1. januarjem 2002 ukinila 
1 -odstotne dajatve za carinsko evidentiranje, vendar ne za države, 
s katerimi ima sklenjene sporazume o prosti trgovini, ki to dajatev 
omogočajo. 

Sprememba sporazuma se torej nanaša na drugi odstavek 5. 
člena Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in 
Republiko Makedonijo, ki po novem določa, da Republika 
Makedonija z dnem začetka uporabe tega sporazuma ukine vse 

posebne carinske dajatve. S tem se 1-odstotna dajatev za 
carinsko evidentiranje ukine tudi za izdelke slovenskega porekla. 

Dopolnitev Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo 
in Republiko Makedonijo se nanaša na vključitev posebne določbe 
v primeru odpovedi sporazuma ene od pogodbenic zaradi pristopa 
k EU, s katero se zagotovi, da odpoved začne veljati šele na dan 
pred pristopom zadevne pogodbenice k EU in ne šest mesecev 
po datumu uradnega obvestila, kot to določa drugi odstavek 40. 
člena Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in 
Republiko Makedonijo. Sporazum se dopolni tudi z določbo, da 
odpoved od sporazuma ne bo povzročila nobenih zahtev druge 
pogodbenice po nadomestilih. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

Datum: 17. junij 2002 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga gradiva: 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi 
Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko 
Makedonijo 

2. Skla 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

pravica do ustanavljanja, opravljanje storitev, približevanje 
zakonodaje ter sodelovanje na različnih področjih, vključno s 
finančnim sodelovanjem. 

Republika Slovenija se je v pogajalskih izhodiščih za področje 
26 zavezala, da bo ob vstopu v EU odpovedala vse relevantne 
obstoječe pogodbene obveznosti s tretjimi državami, tako 
tudi z Republiko Makedonijo in prevzela stabilizacijsko 
pridružitveni sporazum, ki ga je z Republiko Makedonijo 
podpisala EU. 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Popolna uskladitev s predpisi EU bo dosežena s polnopravnim 
članstvom v EU. 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Predlog zakona je delno usklajen z: 

32001D0330 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Predlog zakona je delno usklajen z ostalimi viri prava ES. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Republika Slovenija je z Republiko Makedonijo sklenila 
sporazum o prosti trgovini, medtem ko ima Republika 
Makedonija z EU sklenjen stabilizacijsko pridružitveni 
sporazum. 

Stabilizacijsko pridružitveni sporazum je v primerjavi s 
sporazumom o prosti trgovini širše narave in poleg določb o 
prostem pretoku blaga zajema tudi ostala področja, kot so 
politični dialog, regionalno sodelovanje, pretok delovne sile, 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino 

Obstajajo le delovni oz. nelektorirani prevodi. 

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik 

Ne. 

(Phare. TAIE> 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza.—) 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

dr. Tea Petrin, l.r. 
MINISTRICA 
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1 lELOVNA TELES/ 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

Poročilo o 

OBRAVNAVI IN SPREJETJU RAZLAGE 

70. ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 

ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Komisija za poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/197 
Ljubljana, 20. september 2002 

Na podlagi tretje alineje 37., 42., drugega in tretjega odstavka 
282. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ- 
1, Ur. list RS, št. 35/02, v nadaljevanju: poslovnik) je pripravila 
Komisija za poslovnik naslednje 

POROČILO 

o obravnavi in sprejetju razlage 70. 

člena Poslovnika Državnega zbora 

Republike Slovenije 

Komisija za poslovnik je na 6. nujni seji, ki je bila dne 20.9.2002 ob 
12. uri, obravnavala pobudo predsednika Državnega zbora za 
obravnavo vprašanja »Ali je replika del razprave pri posamezni 
točki dnevnega reda in se čas, določen za repliko, všteva v čas, 
ki ga je Kolegij predsednika državnega zbora na podlagi 67. člena 
poslovnika določil kot čas razprave za poslansko skupino, katere 
poslanec je izkoristil pravico do replike« in s tem v zvezi za 
razlago 70. člena poslovnika. 

Prisotni člani komisije so na seji po zaključeni razpravi z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov in sicer (10 prisotnih, 
7 ZA) sprejeli naslednjo 

razlago 70. člena poslovnika: 

Replika razpravljalca, kot je opredeljena v 70. členu 
poslovnika, se šteje kot del razprave pri posamezni točki 
dnevnega reda seje državnega zbora. 

V čas trajanja razprave poslanske skupine, ki ga Je na podlagi 
četrte alineje šestega odstavka 21. člena poslovnika skladno 
z določbo 67. člena poslovnika določil kolegij predsednika 
državnega zbora, se vključuje tudi čas za repliko poslanca 
posamezne poslanske skupine. 

Enako velja za repliko na repliko. 

Obrazložitev: 

Besedilo 70. člena poslovnika določa, da ima vsak razpravljalec 
pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljalca (t. j. do 
replike), kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, v 
primeru da meni, da je bila njegova razprava napačno razumljena 
ali napačno interpretirana Predsedujoči mu da besedo takoj, ko 
jo zahteva. Replika se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in 
ne sme trajati več kot tri minute. 

Kot izhaja iz besedila citiranega člena, gre pri repliki za pravico 
razpravljalca, da v določenih primerih odgovori na razpravo 
drugega razpravljalca, če se ta razprava nanaša na njegovo 
razpravo. Kot izhaja iz poslovnika, je namen razprave pri obravnavi 
posamezne točke dnevnega reda seje, da poslanska skupina in 
poslanci predstavijo na plenarnem zasedanju državnega zbora 
svoja mnenja oziroma stališča do posameznih zadev, ki se 
obravnavajo pri določeni točki dnevnega reda seje. Iz same 
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DELOVNA TELESA 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

opredelitve replike v 70. členu poslovnika je razvidno, da je smissl 
in namen replike v tem, da posamezni razpravljalec ponovno 
pojasni vsebino seje razprave. Na podlagi poslovniške določbe 
to lahko stori v primeru, če meni, da je bila njegova razprava 
napačno razumljena ali napačno interpretirana, iz česar se lahko 
zaključi, da replika po vsebini in namenu sodi v razpravo oziroma 
je njen sestavni del. 

Na podlagi četrte alineje šestega odstavka 21. člena Kolegij 
predsednika državnega zbora skladno z določbo 67. člena 
poslovnika določi čas trajanja posamezne točke dnevnega reda, 
čas razprave poslancev, poslanskih skupin in drugih udeležencev 
seje. 

Glede na to, da replika po vsebini in namenu, ki izhaja iz besedila 
70. člena poslovnika, sodi v razpravo, in da Kolegij predsednika 
državnega zbora določi čas trajanja posamezne točke dnevnega 
reda in čas razprav poslancev in poslanskih skupin ter drugih 
udeležencev seje, to pomeni, da je čas trajanja replike vključen v 
čas trajanja razprave poslancev in poslanskih skupin, kot ga je 
določil Kolegij predsednika državnega zbora, s tem pa tudi v 
skupni čas trajanja posamezne točke dnevnega reda seje. 

Določba 70. člena daje razpravljalcu možnost, da ostalim 
sodelujočim v razpravi, ki ga niso razumeli oz. so ga napačno 
interpretirali, dodatno pojasni oz. obrazloži svojo razpravo. Repliko 
moramo torej razumeti kot pojasnitev obrazložitev razprave in ne 
kot izmenjavo nasprotujočih si mnenj, in se zato všteva v čas 
razprave poslanske skupine. 

Enako velja za repliko na repliko, saj je po 70. členu poslovnika 
dovoljena le, če predsedujoči oceni, da so bile navedbe v repliki 
netočne. Replika na repliko se torej nanaša na repliko in predstavlja 
popravo navedb v repliki, zato je prav tako sestavni del osnovne 
razprave razpravljalca. 

Sekretarka 
Maja Briški, I. r. 

Podsekretar DZ 
Milan Šuštar, I. r. 

Predsednik 
Bojan Kontič, l.r. 
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 DELOVNA TELESA 
  

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

Poročilo o 

OBRAVNAVI IN SPREJETJU RAZLAGE 

DRUGEGA OUSTAVKA 73. ČLENA 

POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Komisija za poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/197 
Ljubljana, 20. september 2002 

Na podlagi tretje alineje 37., 42., drugega in tretjega odstavka 
282. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ- 
1, Ur. list RS, št. 35/02, v nadaljevanju: poslovnik) je pripravila 
Komisija za poslovnik naslednje 

POROČILO 

o obravnavi in sprejetju razlage drugega 
odstavka 73. člena Poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije 

Komisija za poslovnik je na 6. nujni seji, ki je bila dne 20.9.2002 ob 
12. uri, obravnavala pobudo predsednika Državnega zbora za 
obravnavo vprašanja "Ali lahko na seji državnega zbora zahteva 
vodja poslanske skupine odmor za posvetovanje v poslanski 
skupini pred vsakim odločanjem (tudi npr. pred odločitvami v zvezi 
z določanjem dnevnega reda seje, pred odločanjem o zahtevi iz 
desetega odstavka 21. člena poslovnika), ali pa to velja le za 
vsebinska odločanja pri posamezni točki dnevnega reda seje 
državnega zbora" in s tem v zvezi za razlago drugega odstavka 
73. člena poslovnika. 

Prisotni člani komisije so na seji po zaključeni razpravi z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov in sicer (7 prisotnih, 
6 ZA) sprejeli naslednjo 

razlago drugega odstavka 73. člena poslovnika: 

Predsedujoči mora na zahtevo vodje poslanske skupine 
zaradi posvetovanja v poslanski skupini pred odločanjem 
pri posamezni točki dnevnega reda, pri kateri gre za 
meritorno odločanje zbora v zvezi s sprejemom aktov 
državnega zbora Iz 107. člena poslovnika, prekiniti delo 
državnega zbora. 

Na podlagi drugega odstavka 73. člena poslovnika 
predsedujoči na podlagi zahteve vodje poslanske skupine 
zaradi posvetovanja v skupini pred odločanjem ne more 
prekiniti dela državnega zbora, če gre za sprejemanje 
odločitev v zvezi z določanjem dnevnega reda seje 
državnega zbora po 64. členu poslovnika. 

Sprejemanje odločitev v zvezi z zahtevo skupine poslancev 
iz desetega odstavka 21. člena poslovnika po vsebini sodi 
med vprašanja povezana z določanjem dnevnega reda seje 
državnega zbora In organizacijo delovanja državnega zbora. 

Obrazložitev: 

Na podlagi drugega odstavka 73. člena poslovnika lahko vodja 
poslanske skupine uveljavi pravico poslanske skupine, da pred 
odločanjem (glasovanjem) zaradi posvetovanja v poslanski skupini 
zahteva od predsedujočega, da pred odločanjem prekine delo 
državnega zbora. Kot izhaja iz nadaljevanja citiranega odstavka, 
vodja poslanske skupine prekinitev lahko zahteva pri posamezni 
točki dnevnega reda seje. 

Iz samega poslovnika izhaja, da je namen poslovniškega instituta 
prekinitve dela državnega zbora in s tem v zvezi pravice 
poslanske skupine, da zahteva pred odločanjem (glasovanjem) 
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prekinitev dela zbora, da se pred samim odločanjem (izjavo glede 
predloženega predloga, o katerem se glasuje) poslanci, člani 
posamezne poslanske skupine, znotraj skupine še enkrat 
posvetujejo glede same vsebine točke. 

Po poslovniku je mogoče prekinitev dela seje zahtevati pri 
posamezni točki dnevnega reda. Kot izhaja iz določbe 66. člena 
poslovnika, je pri vsaki točki dnevnega reda možna razprava 
poslancev in drugih udeležencev seje, pri kateri se razpravlja o 
vsebini točke dnevnega reda. Odločanje (glasovanje) potem sledi 
na podlagi zaključene razprave. Smisel pravice poslanske skupine 
do prekinitve dela seje je v tem, da se poslanci pred glasovanjem 
na podlagi razprave in dejstev iz razprave še enkrat posvetujejo 
glede vsebine točke. 

Pri določanju dnevnega reda pa ne gre za točko dnevnega reda 
v smislu drugega odstavka 73. člena in 66. člena poslovnika, pač 
pa gre pri določanju dnevnega reda za to, da se določijo 
posamezne točke, ki se uvrstijo na dnevni red seje. Zato je v 
devetem odstavku 64. člena, ki opredeljuje določitev dnevnega 
reda seje državnega zbora, izrecno določeno, da o predlogih v 
zvezi z dnevnim redom razprava poslancev ni mogoča. Mogoča 
so le stališča predstavnikov poslanskih skupin. Namen prekinitve 
pred odločanjem je ravno v tem, da lahko poslanska skupina na 
podlagi razprave poenoti stališča o tem, kako bodo njeni člani pri 
posamezni odločitvi glasovali. Glede na to, da so poslanske 
skupine o zadevah, o katerih državni zbor pri določanju dnevnega 
reda odloča - predlogi, da se posamezne zadeve umaknejo z 
dnevnega reda in predlogi, da se dnevni red razširi in sam predlog 
dnevnega reda - seznanjene že pred odločanjem in da njihovo 

poenoteno stališče predstavi državnemu zboru predstavnik 
poslanske skupine, sama prekinitev pred odločanjem niti ni 
potrebna. 

Glede na to, da odločanje o zahtevi iz desetega odstavka 21. 
člena poslovnika po vsebini sodi v okvir določanja dnevnega 
reda seje in pri tem ne gre za meritorno odločanje zbora, in da je 
v desetem odstavku tudi določeno, da o tem odloča državni zbor 
brez razprave, je mogoče zaključiti, da pri odločanju zbora o tej 
zahtevi vodje poslanskih skupin (oziroma drugi pooblaščeni član 
poslanske skupine) ne morejo zahtevati prekinitve dela državnega 
zbora pred glasovanjem. 

Navedeno velja v primerih, ko gre za odločanje o zahtevi iz 
desetega odstavka 21. člena, ki se nanaša na odločitev kolegija 
predsednika državnega zbora v zvezi z predlogom za sprejem 
predloga zakona po nujnem postopku, predlogom za obravnavo 
predloga zakona v skrajšanem postopku, predlogu, da se opravi 
predhodna obravnava zakona, sestavi delovnih teles iz pete alineje 
in sestavi delegacij državnega zbora iz šeste alineje šestega 
odstavka 21. člena poslovnika. 

Sekretarka Predsednik 
Maja Briški, l.r, Bojan Kontič, l.r. 

Podsekretar DZ 
Milan Šuštar, l.r. 
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Mnenje k 

DOPOLNJENEMU PREDLOGU ZAKONA 

0 PREOBLIKOVANJU IN PRIVATIZACIJI 

JAVNEGA PODJETJA SLOVENSKE 

ŽELEZNICE, D.D. (ZPPJPSZ) 

- nujni postopek - EPA 578 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Zakonodajno - pravna služba 

Številka: 300-01/02-34/1 EPA 578-III 
Ljubljana, 23.9.2002 

MNENJE 

K DOPOLNJENEMU PREDLOGU 

ZAKONA O PREOBLIKOVANJU IN 

PRIVATIZACIJI JAVNEGA PODJETJA 
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d. 

(ZPPJPSZ) 
(nujni postopek) 

Zakonodajno-pravna služba (ZPS) je skladno s prvim odstavkom 
27. člena in tretjega odstavka 133. člena poslovnika državnega 
zbora proučila navedeni dopolnjen predlog zakona in z vidika 
svoje vloge daje naslednje mnenje: 

ZPS je v svojem mnenju k navedenemu zakonskemu predlogu z 
dne 6.9.2002, opozorila na določena pravno-sistemska • 
vprašanja, ki v predlogu zakona niso razrešena. 

V dopolnjenem predlogu zakona so vgrajene rešitve, ki jasneje 
opredeljujejo nekatera od izpostavljenih vprašanj. Tako je jasneje 
opredeljeno, katere pravne osebe naj bi oblikovale poslovni sistem 

slovenskih železniških družb (gospodarske družbe in druge 
pravne osebe) in za katere pravne osebe naj bi bil dopusten 
postopek privatizacije (le gospodarske družbe); z opredelitvijo 
ciljev preoblikovanja JPSZ naj bi bila zagotovljena tetinično- 
tehnološka enotnost železniškega prometnega sistema in 
odvijanja železniškega prometa ter družbenim potrebam 
prilagojeno zagotavljanje javnih dobrin (javne gospodarske 
službe); z določitvijo, da naj bi holding posloval po pravilih 
dejanskega koncema, pa je opredeljena njegova vloga glede 
operativnega upravljanja v odnosu na odvisne družbe (po ZGD). 

Ob predlaganih dopolnitvah pa še vedno ostajajo nedorečena 
vprašanja glede vloge, ki naj bi jo imel holding v odnosu na odvisne 
družbe, ki naj bi še nadalje zagotavljale javne dobrine oziroma 
izvajale javno službo, saj zgolj deklaratorna rešitev v drugem 
odstavku 3. člena ničesar ne pove glede načina zagotavljanja 
javnega interesa na tem področju. Vloga države ostaja le pri vlogi 
lastnika holdinga (družba z omejeno odgovornostjo), na kakšen 
način bo država nadzorovala uresničevanje navedenih ciljev 
preoblikovanja (2. člen) pa je povsem nedorečeno, čeprav je 
holding zavezan k njihovem upoštevanju. Vlada bi tako ob 
predlaganih rešitvah kot ustanoviteljica imela le vlogo, ki je dana 
po določbah ZGD lastniku (torej le kapitalski pristop) ne pa tudi 
oblastvene vloge organa izvršilne oblasti s pravico ukrepanja za 
doseganje javnega interesa tudi v procesu preoblikovanja in 
nadaljnjega poslovanja te družbe. Ta vloga bi po naši oceni morala 
biti zakonsko opredeljena, saj ne more biti predmet zgolj 
ustanovitvenega akta. Nejasnost vloge holdinga v odnosu na 
odvisne družbe pa se kaže tudi v načinu zagotavljanja sredstev 
holdinga, če naj bo holding v svoji siceršnji vlogi (ustanavljanje, 
financiranje, upravljanje - 493. člen ZGD). 
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V zvezi s predvideno privatizacijo naj poleg že danih opozoril in 
predvidenih omejitev opozorimo tudi na nejasen drugi stavek 
tretjega odstavka 10. člena. Menimo, da bi se ob omejitvi, ki je 
predvidena za gospodarske družbe iz prvega odstavka 6. člena, 
ta rešitev morala nanašati na druge odvisne družbe, kar naj bi 
zagotavljalo nadaljnji obstoj poslovnega sistema in vanj vključenih 
družb, ki zagotavljajo servisne dejavnosti za dejavnosti iz prvega 
odstavka 6. člena. Ob tem opozarjamo tudi, da v zakonu ni 
izključena dopustnost prenosa ustanoviteljske pravice do pravne 
osebe, ki opravlja javno službo (zdravstveni dom). 

Glede samega postopka oziroma načina privatizacije je dan odkaz 
na ZJF in podzakonske predpise. Menimo, da bi ob upoštevanju 
določb 80.j člena ZJF moral prav predlagani zakon jasno določiti 
pogoje priprave programa privatizacije v posameznem primeru, 

zlasti opredelitev ciljev in razlogov privatizacije, nadaljnje 
zagotavljanje javnih dobrin upoštevaje tudi cilje in naloge strategije 
razvoja železniškega prometa (nacionalni program). Ob tako 
pripravljenem programu naj bi o privatizaciji v posameznem 
primeru odločal državni zbor (upoštevaje 80.č člen ZJF), zato pri 
tem ni jasen namen soglasja v prvem odstavku 10. člena 
predlaganega zakona. 

V zvezi s predvideno privatizacijo Zakonodajno - pravno služba 
tudi ugotavlja, da ostaja povsem odprto vprašanje porabe kupnin. 

Namestnica sekretarke Sekretarka 
Alenka Ogrinc, l.r. Tina Bitenc Pengov, l.r. 
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Zahteva za splošno razpravo 

- PREDLOG ZAKONA 0 DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH 

ZAKONA 0 FINANCIRANJU OBČIN 

- EPA 930 - II 

- PREDLOG ZAKONA 0 DOPOLNITVI ZAKONA 0 

FINANCIRANJU OBČIN 

- EPA 971 - II 

- PREDLOG ZAKONA 0 SPREMEMBI ZAKONA 0 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

FINANCIRANJU OBČIN 

- EPA 1249 - II 

- PREDLOG ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O DOHODNINI 

- EPA 457 - III 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O ORGANIZACIJI 

IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

- EPA 568 - III 

DRŽAVNI ZBOR skupina poslancev: 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
skupina poslancev 

Ljubljana, 17. september 2002 

Zadeva: ZAHTEVA PO SPLOŠNI RAZPRAVI 

Poslancem Državnega zbora so bili posredovani predlogi 
zakonov, za katere je kolegij predsednika Državnega zbora 
na 42. seji dne 03.09.2002 sklenil, da se obravnavajo po rednem 
postopku. 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
zbora RS podpisana skupina poslancev zahteva, da se o 
naslednjih navedenih predlogih zakonov opravi splošna 
razprava: 

EPA NASLOV ZAKONA 

0930-II Zakon o dopolnitvah in spremembah zakona o 
financiranju občin 

0971-11 Zakon o dopolnitvi zakona o financiranju občin 
1249-11 Zakon o spremembi zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o financiranju občin 
0457-111 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

dohodnini 
0568-111 Zakon o dopolnitvi zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja 
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Poročilo o 

0 DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU 

FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE 

INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH 

ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

V LETU 2001 

EPA 640 - III 

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE 
INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH 
ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Uradni 
list RS št. 9 z dne 9.2.1998) FIHO v prilogi pošilja Poročilo o 
delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2001. 

Številka: 100/17/2002 
Datum: 3.6.2002 

Poročilo je sprejel svet fundacije na 34. seji dne 14. maja 2002. 

ZADEVA: Posredovanje Poročila o delu In finančnem 
poslovan|u FIHO v letu 2001 

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za 
Direktor FIHO 

Franc Dolenc, l.r. 
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POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU 

FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH 

INHUMANITARNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI 

SLOVENIJI V LETU 2001 

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 

Sloveniji (v nadaljevanju FIHO) je na .osnovi 17. člena Odloka o ustanovitvi 

FIHO dolžna enkrat letno predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v 

preteklem koledarskem letu Državnemu zboru RS, Uradu Vlade RS za invalide 
in bolnike ter Ministrstvu pristojnemu za področje delovanja invalidskih in 

humanitarnih organizacij. 

Odlok o ustanovitvi FIHO je na podlagi 62., 63. in 64. člena Zakona o socialnem 

varstvu v 5. členu na splošno opredelil invalidske in humanitarne organizacije, v 

4. Členu pravil FIHO pa so konkretno opredeljene invalidske in humanitarne 

organizacije, ki so upravičene do financiranja oz. sofinanciranja iz sredstev 

FIHO. Fundacija financira tiste programe in storitve, ki so v neposredno korist 

posameznikov, prispevajo k izboljšanju njihovega socialnega položaja oz. 

preprečujejo poslabšanje in prispevajo k ustvarjanju možnosti za Čimbolj 

neodvisno in samostojno življenje. Ti programi obsegajo posebne socialne 

programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji 

pravic človeka - državljana in nediskriminaciji invalidov ter programe 

humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oz. blažijo socialne stiske in težave 

posameznikov ter skupin. 

Za izvajanje nalog fundacije je pristojen svet, v skladu z akti FIHO pa tudi 

komisije in nadzorni odbor. 

poročevalec, št. 93 18 

I 

26. september2002 



I. SVET FIHO 

Svet je imel v letu 2001 osem rednih sej (tri več kot leta 2000), na katerih je 

obravnaval 25 točk dnevnega reda. Udeležba na sejah je bila v povprečju 75 %. 

Svet je na sejah obravnaval naslednja pomembnejša gradiva: 

1. Letno poročilo - bilanca stan ja FIHO v letu 2000 

Svet je sprejel računovodsko poročilo - bilanco stanja fundacije za leto 2000 v 

naslednji višini: 

- prihodki 2.295.171.063,62 SIT 

-odhodki 2.081.709.623,90 SIT 

- presežek prihodkov nad odhodki 213.461.439,72 SIT 

Presežek prihodkov je svet namenil za tekoče financiranje dejavnosti invalidskih 

in humanitarnih organizacij v letu 2001. 

Ker je bil med letom priliv sredstev od dohodka iger na srečo nižji od sprejetega 

finančnega načrta FIHO za leto 2000, so bila sredstva za naložbe invalidskih 

organizacij realizirana le v višini 70 %. 

2. Sklep o razporeditvi sredstev invalidskim in humanitarnim 

organizacijam v letu 2001 

V finančnem načrtu FIHO je bilo za leto 2001 invalidskim organizacijam 

namenjeno 1.618.650.000 sit, od tega za programe in delovanje 1.213.987.500 

sit in za naložbe 404.662.500 sit. Humanitarne organizacije so imele na voljo 

537.625.495 sit, od tega za programe in delovanje 512.650.000 sit in za naložbe 

24.976.495 sit. Skupno je bilo na voljo 2.156.275.495 sit. V skladu s 

pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, je svet v 

Uradnem listu RS 6. oktobra 2000 objavil javni razpis za razporeditev sredstev 

fundacije v letu 2001. Na javni razpis se je prijavilo 25 invalidskih in 41 

humanitarnih organizacij. Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo 

predlogov za razporeditev sredstev fundacije sta pripravili predlog razporeditve 

sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2001. Svet je na seji 

dne 19. marca 2001 predlog obeh komisij sprejel z veČino glasov. Podrobnejše 

poročilo o izvedbi postopka priprave predlogov za razporeditev sredstev 

fundacije je prikazano v nadaljevanju poročila. 
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3. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2000 

Poročilo je bilo pripravljeno v skladu z Odlokom o ustanovitvi fundacije in akti 

FIHO, vsebuje pa podatke o delu organov fundacije, podrobnejši prikaz 

izvedenih postopkov priprave predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in 

humanitarnim organizacijam in pregled financiranja socialnih programov teh 

organizacij. 

Svet FIHO je poročilo obravnaval na seji dne 7. maja 2001. Ker so imeli člani 

sveta na poročilo pripombe, so imenovali delovno skupino, ki je poročilo 

vsebinsko dopolnila. Na seji sveta dne 4. junija je svet dopolnjeno poročilo 

soglasno sprejel. Poročilo je bilo posredovano Državnemu zboru Republike 

Slovenije, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Uradu Vlade RS za 

invalide in vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so se v letu 

2001 financirale iz sredstev fundacije. 

Odbor za delo, zdravstvo, družino, socialno politiko in invalide je na seji dne 

7.11.2001 obravnaval poročilo in ga sprejel. 

4. Projekt: Evalvacijska raziskava izvajanja posebnih socialnih programov 

invalidskih organizacij in socialnih programov humanitarnih organizacij v 

letu 2000 

Svet FIHO je na seji dne 17. marca 2001 imenoval sedem člansko delovno 

skupino in jo zadolžil, da pripravi dispozicijo za izvedbo evalvacijske raziskave 

o izvedenih posebnih socialnih programih invalidskih organizacij in socialnih 

programih humanitarnih organizacij v letu 2000, pripravi vsebino javnega 

razpisa za izbiro strokovne institucije, ki bo evalvacijo izvedla ter predvidi 

potrebna finančna sredstva. Delovna skupina se je sestala trikrat in pripravila 

delovni osnutek vsebinskega koncepta evalvacijske raziskave, ki naj da odgovor 

na vprašanje, kako se uresničujejo cilji fundacije pri financiranju socialnih 

programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na podlagi izdelane 

dispozicije je delovna skupina pripravila predlog javnega razpisa za izbiro 

strokovne institucije, ki bo opravila evalvacijsko raziskavo. Svet je na seji dne 4. 

junija 2001 sprejel besedilo javnega razpisa in ga objavil v časopisu Delo. V 

razpisanem roku se je na razpis prijavil Inštitut za družbene vede, s katerim je 

bila dne 30.10.2001 sklenjena pogodba o izvajanju in financiranju evalvacijske 

raziskave. 

Svet je na seji dne 8. oktobra 2001 sprejel tudi sklep, da se delovna skupina za 

spremljanje evalvacijske raziskave razširi z dvema novima članoma - 

strokovnjakoma z inštituta RS za rehabilitacijo. Naloga delovne skupine je 
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spremljati izvedbo evalvacijske raziskave in projektnemu svetu, (ki ga je 

imenoval izvajalec raziskave) dajati predloge, ki zadevajo vsebino raziskave. 

S tem sklepom je svet FIHO realiziral priporočilo Odbora Državnega zbora za 

delo, zdravstvo, družino, socialno politiko in invalide, da se z raziskavo ugotovi, 

kako učinkovito se za navedene namene uporabljajo sredstva fundacije. 

5. Strategija razvoja klasičnih iger na srečo 

Medresorska delovna skupina pri Uradii za nadzor prirejanja iger na srečo, v 

kateri so sodelovali tudi predstavniki fundacije, je pripravila osnutek strategije 

razvoja klasičnih iger na srečo. Z navedenim dokumentom bo opredeljena 

dolgoročna politika prirejanja klasičnih iger na srečo, s tem pa bo invalidskim, 

humanitarnim in športnim organizacijam zagotovljen stabilen vir sredstev za 

izvajanje njihovih programov. Dokument je usklajen z zakoni, ki urejajo 

prirejanje klasičnih iger na srečo, vendar pa strategija še vedno ni sprejeta. 

Člani sveta so podprli osnutek strategije in Uradu za nadzor prirejanja iger na 

srečo priporočili, da gradivo čimpreje posreduje v razpravo in odločanje Vladi 

Republike Slovenije. 

6. Predlog valorizacije odobrenih sredstev invalidskim in humanitarnim 

organizacijam v letu 2001 

V sprejetem finančnem načrtu za leto 2001 je bilo za delovanje invalidskih in 

humanitarnih organizacij na voljo 2.156.275.495 sit. V navedenem znesku pa ni 

bila upoštevana predvidena inflacija v višini 8 do 9 %, ker je svet FIHO ob 

sprejemanju finančnega načrta fundacije za leto 2001 izhajal iz doseženega 

priliva sredstev v letu 2000, ki je bil realiziran le v višini 95 %. Zaradi davka na 

dodano vrednost se je poslovanje invalidskih in nekaterih humanitarnih 

organizacij podražilo v povprečju za 13 %. 

V primerjavi z letom 2000, ko so bili načrtovani prihodki FIHO doseženi le v 

višini 95 %, je bilo leto 2001 za fundacijo finančno bolj uspešno. Glede na 

doseženo realizacijo v letu 2000, so v letu 2001 celotni prihodki porastli za 26 

% in to predvsem na račun koncesijskih dajatev Loterije Slovenije. Največ 

prihodka je prinesla igra na srečo »Loto«, saj seje zaradi večkratnih prenosov 

dobitkov »sedmice« zelo povečalo število vplačnikov navedene igre na srečo. 

Zaradi ugodnih finančnih prilivov sredstev in ker v finančnem načrtu FIHO v 

letu 2001 ni bila upoštevana pričakovana inflacija, je svet fundacije v mesecu 

septembru 2001 sprejel sklep, da se invalidskim in humanitarnim organizacijam 
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dodatno razdelijo sredstva za izvajanje socialnih programov in delovanje v višini 

10 %. Preostala nerazporejena sredstva pa se prenesejo v leto 2002. 

7. Finančni načrt FIHO za leto 2002 in sklep o izvedbi javnega razpisa za 

razporeditev sredstev fundacije v letu 2002. 

Finančni načrt fundacije za leto 2002 je bil pripravljen v skladu s pravilnikom o 

merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije in na podlagi ocene prilivov 

sredstev od iger na srečo do 31.12.2001. Zaradi večjega priliva sredstev Loterije 

Slovenije od načrtovanih je svet FIHO ocenil, da se bo do 31.12.2001 priliv 

sredstev glede na realizacijo v letu 2001 povečal za 22 %. 

V finančnem načrtu FIHO za leto 2002 so planirani prihodki od iger na srečo v 

višini 2.912.000.000 sit. Od navedenega zneska je namenjeno za delovanje 

invalidskih organizacij 2.140.320.000 sit, humanitarnih organizacij 713.440.000 
in za delovanje fundacije 58.240.000 sit. 

Na podlagi sprejetega finančnega načrta, je svet dne 12. oktobra 2001 v 

Uradnem listu RS objavil javni razpis za razporeditev sredstev FIHO 

invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2002. 

8. Program dela sveta, komisij, nadzornega odbora in direktorja FIHO za 

leto 2002 

Program dela organov fundacije za leto 2002 vsebuje naloge, ki jih mora 

fundacija izvajati na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije 

Slovenije, Odloka o ustanovitvi fundacije ter aktov FIHO. Poleg nalog, ki so 

opredeljene v zakonih in aktih fundacije, bo svet FIHO v letu 2002 obravnaval 

predlog zakona o invalidskih organizacijah, predlog strategije razvoja klasičnih 

iger na srečo ter programe dela in finančnega načrta prirediteljev klasičnih iger 

na srečo. 

9. Druge pomembnejše naloge, ki jih je svet FIHO obravnaval v letu 2001 

Poleg dejavnosti, ki so navedene v točkah od 1 do 8 je svet FIHO obravnaval še 

naslednje zadeve: 

- na pobudo komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 

sredstev FIHO humanitarnim organizacijam, je obravnaval problematiko 

financiranja Zveze humanitarnih organizacij bolnikov in bolnikov 
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invalidov - HOBIS. Navedeno zvezo je ustanovilo pet organizacij za 

samopomoč, ki bi morale kot ustanoviteljice to zvezo tudi financirati. 

Zveza HOBIS je v vlogi za dodelitev sredstev FIHO za leto 2001 

zahtevala, da fundacija neposredno financira njeno dejavnost. Svet je 

njihovo zahtevo zavrnil, ker zveza ne izpolnjuje pogojev, ki so določeni v 

12. Členu Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije. 

- Svet se je seznanil s pobudo uprave Loterije Slovenije d.d. njihovemu 

nadzornemu svetu, da se iz sredstev Loterije Slovenije oblikuje poseben 

sklad, iz katerega bi se za potrebe uprave Loterije Slovenije odkupovale 

proste navadne imenske delnice. Ker je tudi fundacija zainteresirana za 

odkup prostih delnic, je svet pooblastil oba predstavnika fundacije v 

nadzornem svetu Loterije Slovenije, da glasujeta proti ustanovitvi 

posebnega sklada. 

- Svet je obravnaval poročilo Loterije Slovenije d.d. o njihovem poslovanju 

v letu 2000 in predlog uprave o razdelitvi dividend lastnikom Loterije 

Slovenije d.d. Svet se je s predlogi sklepov strinjal in pooblastil 

predstavnika sveta, da na skupščini delniške družbe Loterije Slovenje ( 

glasuje za predlagane sklepe. 

- Svet je obravnaval informacijo o pravnih možnostih za povečanje števila 

predstavnikov fundacije v nadzornem svetu Loterije Slovenije. Člani 

sveta so ocenili, da je sestava nadzornega sveta ključnega pomena pri 

oblikovanju poslovne politike Loterije Slovenije d.d., vendar pa veljavna 

zakonodaja ne omogoča spremembe sestave nadzornega sveta tako, da bi 

FIHO pridobila nova mesta na račun zmanjšanega števila delavcev - 

imetnikov delnic Loterije Slovenije d.d. Ko bo zakon to omogočal, naj se 

sestava nadzornega sveta spremeni v korist predstavnikov fundacije. 

II. DELOVANJE KOMISIJ IN NADZORNEGA ODBORA FIHO 

Na podlagi 25. Člena Pravil FIHO je svet imenoval naslednje stalne komisije, ki 

pripravljajo gradiva za seje sveta: 

- Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 

FIHO invalidskim organizacijam; 

- Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 

FIHO humanitarnim organizacijam; 

- Komisijo za akte FIHO. 

Obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 

FIHO sta v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev 

fundacije in na osnovi sprejetega sklepa sveta FIHO pooblaščeni, da pripravita 
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predloge za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam, 

(podrobnejši prikaz dela obeh komisij pri pripravi predlogov za razporeditev 

sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2001 je 

predstavljen v nadaljevanju poročila). 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO 

invalidskim organizacijam je imela v letu 2001 12 sej. Na sejah je mesečno 

razporejala odobrena sredstva invalidskim organizacijam za izvajanje posebnih 

socialnih programov, delovanje in naložbe. V skladu s pravilnikom je komisija 

opravljala nadzor nad porabo sredstev invalidskih organizacij in o tem obveščala 

svet. 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO 

humanitarnim organizacijam je imela v letu 2001 pet sej, na katerih je izvajala 

po vsebini enake naloge kot invalidska komisija. 

Komisija za akte FIHO v letu 2001 ni imela nobene seje, ker je svet FIHO 
sprejel sklep, da se akti fundacije ne bodo spreminjali dokler ne bo sprejel 

Zakon o invalidskih organiazcijah in dokler ne bo izdelana evalvacijska 

raziskava izvedenih socialnih programov invalidskih in humanitarnih 

organizacij. 

Nadzorni odbor v skladu z 28. členom pravil FIHO nadzira izvajanje sklepov 

sveta in njegovih komisij, izvaja nadzor nad porabo sredstev fundacije ter odloča 

o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na sklepe obeh komisij za 

pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO. 

Nadzorni odbor je imel v letu 2001 tri seje, na katerih je obravnaval: 

- računovodsko poročilo - bilanco fundacije za leto 2000 in poročilo o delu 

fundacije ter porabi sredstev za leto 2000; 

- pripombe člana sveta Jožeta Miklaviča na vsebino zapisnika 19. in 21. 

seje komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 

sredstev FIHO invalidskim organizacijam in jih na podlagi pisne 

obrazložitve komisije v celoti zavrnil kot neutemeljene; 

- problematiko financiranja Zveze HOBIS in se strinjal s sklepom komisije, 

da navedena zveza ne izpolnjuje pogojev, ki so določeni v 12. Členu 

pravilnika; 

- ugovor TNT Slovenija - društvo za izenačevanje pravic na zapisnik o 

odpiranju vlog za dodelitev sredstev FIHO v letu 2001, iz katerega je bilo 

razvidno, da navedeno društvo ne izpolnjuje pogojev za dodelitev sredstev 

fundacije in ga zavrnil kot neutemeljenega. 
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Nadzorni odbor se je tudi seznanil s pisnimi pripombami člana nadzornega 

odbora FIHO Maijana Bizilja na delo komisije za ocenjevanje in pripravo 

predlogov za razporeditev sredstev fundacije humanitarnim organizacijam, ki se 

nanašajo na postopek ocenjevanja predlogov za dodelitev sredstev humanitarnim 

organizacijam za leto 2001. Nadzorni odbor se do pripomb Maijana Bizilja ni 

opredeljeval, ampak ga je pozval, naj svoje pripombe uveljavlja na seji sveta 

FIHO. 
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III. DENARNI VIRI ZA FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 

Fundacija je bila ustanovljena z zakonom o lastninskem preoblikovanju Loterije 

Slovenije. S tem zakonom se je Loterija Slovenije preoblikovala v delniško 

družbo z znanimi lastniki. FIHO je postal 40 % lastnik navedene delniške 

družbe. 

Z zakonom o igrah na srečo so določeni viri sredstev, ki jih FIHO pridobiva za 

izvajanje svojih nalog. Na podlagi tega zakona je Vlada RS podelila Loteriji 

Slovenije d.d. koncesije za prirejanje osmih klasičnih iger na srečo. V zakonu je 

določena višina koncesijske dajatve za posamezno igro na srečo, prav tako pa je 

v zakonu določeno kolikšen odstotek koncesijske dajatve od posamezne igre na 

srečo prejme FIHO in koliko Fundacija za financiranje športnih organizacij v 

RS. Podobno je v zakonu urejena koncesijska dajatev Športne Loterije 

Slovenije. 

Iz sredstev dodeljene koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo (igralnice) 

prejema FIHO 2 % sredstev. Od dohodka prirejanja občasnih klasičnih iger na 

srečo pa prejema 5 %. Iz dohodka Loterije Slovenije d.d. (na podlagi 40 % 

lastništva) prejema fundacija dividende, ki so odvisne od višine ustvarjenega 

dohodka delniške družbe. 

V letu 2001 je fundacija pridobila: 

- od plačil koncesijskih dajatev za trajno prirejanje iger na srečo: 

- Loterije Slovenije d.d. 

- Športne loterije Slovenije 

2.277.759.962,62 sit 

174.646.979,30 sit 

od plačil koncesijskih dajatev za prirejanje 

posebnih iger na srečo (igralnice) 162.115.049,35 sit 

od plačil dajatev za občasno prirejanje 

iger na srečo / 

prihodki od dividend Loterije Slovenije d.d. 59.999.818,56 sit 

SKUPAJ 2.674.521.809,83 sit 

preneseni presežek prihodkov iz leta 2000 

prihodki od obresti 

213.461.439,72 sit 

17.793.912,43 sit 

SKUPAJ VSI PRIHODKI 2.905.777.161,98 sit 
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V primeijavi z letom 2000, ko je bila realizacija le 95 % in je bilo vseh 

prihodkov 2.295.171.063,62 sit, so bili v letu 2001 prihodki večji za 26 %. 

Iz podatkov o doseženih prihodkih v letu 2001 je razvidno, da je fundacija 

prejela od Loterije Slovenije d.d. skupaj 86 % sredstev, od ostalih prirediteljev 

iger na srečo pa 14 % sredstev. Razmerje je enako kot v letu 2000. 
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IV. RAZPOREJENA SREDSTVA INVALIDSKIM IN 

HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V OBDOBJU 1998 - 

2001 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi FIHO je fundacija pričela z delovanjem 8. 

marca 1998. Z dnem imenovanja je svet fundacije prevzel funkcijo razporejanja 

sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki jo je pred ustanovitvijo 

fundacije izvajal loterijski svet Loterije Slovenije. V obdobju od leta 1998 do 

2001 so bila invalidskim in humanitarnim organizacijam razporejena naslednja 

sredstva: . 

Tabela I: 

Realizirana sredstva invalidskim in humanitarnim organizacijam v 

obdobju 1998 - 2001 

leto Invalidske 
organizacije 

% Humanitarne 
organizacije 

% S k u p a j % 

1998 1.500.733.810 100 172.626.279 100 1.673.360.089 100 
1999 1.507.655.295 100,5 525.839.202 305 2.033.494.497 121 
2000 1.525.222.968 102 529.478.911 307 2.054.701.870 123 
2001 1.734.830.245 116 588.946.496 341 2.323.776.741 138 

Iz tabele je razvidno, da so se v prikazanem obdobju sredstva invalidskim in 

humanitarnim organizacijam razporejala zelo neenakomerno. Ker so se sredstva 

fundacije v letu 1998 še razporejala na podlagi pravilnika o razporejanju 

loterijskih sredstev, je bilo razmerje dodeljenih sredstev med invalidskimi in 

humanitarnimi organizacijami 89:11. Od leta 1999 pa seje na podlagi pravilnika 

o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije to razmerje spremenilo in 

znaša 75 :25. 

Iz prikaza razporejenih sredstev je razvidno, da so ob upoštevanju letne inflacije 

sredstva za delovanje invalidskih organizacij v letih 1999 in 2000 ostala na 

višini razporejenih sredstev v letu 1998, v letu 2001 pa so se glede na leto 1998 

povečala za 16 %. Obratno pa so se sredstva za delovanje humanitarnih 

organizacij v opazovanem obdobju zaradi drugačnega delitvenega razmerja 

povečala za 341 %. 
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Tabela II: 

Število invalidskih in humanitarnih organizacij v obdobju 1998 - 2001 

leto St. invalidskih organizacij Št. Humanitarnih organizacij S kup aj 

1998 14 31 45 
1999 16 28 44 
2000 20 31 51 
2001 21 35 56 

Od leta 1998 seje število invalidskih organizacij (ki so se financirale iz sredstev 

FIHO), povečalo za sedem. V treh primerih gre za invalidske organizacije, ki so 

se do leta 1998 financirale iz sredstev humanitarnih organizacij (Zveza 

invalidskih društev ILCO, Društvo Iaringektomiranih Slovenije, Društvo 

bolnikov in invalidov z ankilozirajočim spondilitisom DASS), v štirih primerih 

pa gre za nove invalidske organizacije. 

V skupni humanitarnih organizacij seje Število društev povečalo za štiri. Gre za 

društva s področja zasvojenosti in duševnih obolenj. 
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V. RAZPOREJENA SREDSTVA INVALIDSKIM IN 

HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V LETU 2001 

V sprejetem finančnem načrtu FIHO za leto 2001 je bilo za načrtovane posebne 

socialne programe invalidskih organizacij, njihovo delovanje in naložbe na 

državni in lokalni ravni namenjeno 1.635.000.000 sit. Za izvajanje dejavnosti 

humanitarnih organizacij pa je bilo namenjeno 536.400.000 sit. Na podlagi 

sklepa sveta FIHO je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za 

razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam. 

Pristojni komisiji sta v skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo 

sredstev fundacije na seji dne 7.12.2000 odprli prispele vloge in ugotovili 

sledeče: 

- da se je na javni razpis v razpisanem roku prijavilo 25 invalidskih in 41 

humanitarnih organizacij. 

- da naslednje invalidske in humanitarne organizacije niso izpolnjevale 

razpisnih pogojev: 

1. Društvo VITA Ljubljana 

2. Društvo VIZIJA - pomoč za samopomoč parapleginjam in 

tetrapleginjam ter drugim gibalno oviranim ženskam, Slovenske 

konjiče 

3. Društvo malih ljudi Slovenije, Velenje 

4. Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem UP, Ljubljana 

5. VEZI - društvo za duševno zdravje in kvalitetno preživljanje prostega 

časa, Sežana 

6. Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja Ljubljana 

7. Ustanova Anin sklad Ljubljana 

8. Zavod za mednarodno prostovoljno delo Voluntariat Ljubljana 

V skladu s 15. členom pravilnika so bile navedenim društvom njihove pisne 

vloge vrnjene s podrobno obrazložitvijo razlogov za zavrnitev. 

Zoper sklep o zavrnitvi vloge je Društvo za pomoč zasvojencem UP 

nadzornemu odboru FIHO poslalo ugovor. Nadzorni odbor je na podlagi 

predložene dokumentacije ugotovil, da društvo izpolnjuje razpisne pogoje in je 

sklep posredoval pristojni komisiji. 

V začetku meseca januarja 2001 sta komisiji pričeli z vsebinskim preverjanjem 

upravičenosti invalidskih in humanitarnih organizacij do financiranja oz. 

sofinanciranja iz sredstev fundacije. 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO 

invalidskim organizacijam je ugotovila, da znašajo skupni zahtevki 22 
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invalidskih organizacij za financiranje njihove dejavnosti 2.612.000.000 sit in za 

milijardo sit presegajo razpoložljiva sredstva. Zaradi navedenih razlogov je 

komisija pisno pozvala invalidske organizacije, da prijavljene posebne socialne 

programe razvrstijo v tri prioritetne skupine. Na podlagi odgovorov invalidskih 

organizacij je komisija razvrstila posebne socialne programe na državni in 

lokalni ravni v skladu z 9. in 10. členom pravilnika v tri prioritetne skupine. 

-VI. skupino: posebni socialni programi, ki invalidom zagotavljajo 

socialno varnost in vključenost v širšo družbeno skupnost. 
- VII. skupino: programi socialne rehabilitacije, usposabljanje za življenje 

in delo, ohranjevanje zdravja, odpravljanje arhitekturnih in 

komunikacijskih ovir, prevoze za gibalno ovirane invalide, zagotavljanje 

tehničnih pripomočkov ter organiziranje bivanja v stanovanjskih skupinah 

in bivalnih skupnostih. 

- V III. skupino: programi zagotavljanja socialnih pomoči materialno 

ogroženim invalidom, informiranje, založniško dejavnost, športne, 

kulturne in druge interesne aktivnosti ter svetovanje. 

Razvrščene posebne socialne programe je komisija finančno ovrednotila v višini 

razpoložljivih sredstev. 

Odobrena sredstva za delovanje invalidskih organizacij v letu 2001 so bila samo 

za 0,9 % višja od sredstev leta 2000, zato je komisija predlagala: 

- da se 14 invalidskim organizacijam sredstva za izvajanje posebnih 

socialnih programov in delovanje v letu 2001 odobrijo le na ravni iz leta 

2000; 

- da se Združenju invalidov FORUM in Društvu invalidski forum sredstva 

za delovanje glede na leto 2000 povečajo za 100 %; 

- da se Društvu Študentov invalidov, ki izvaja posebne socialne programe 

za Študentsko populacijo odobri za delovanje in naložbe 13.000.000 sit; 

- da se YHD Društvu za teorijo in kulturo hendikepa odobri 300 % več 

sredstev kot leta 2000; 

- da se Društvu paralitikov Slovenije odobri za nakup poslovnih prostorov 

13.000.000 sit; 

- da se Skladu Silva odobri sredstva za sofinanciranje razvojnega programa 

skupine z duševno prizadetostjo v višini 1.000.000 sit. 

Komisija pa ni predlagala sredstev za sofinanciranje dejavnosti Društva Skupina 

GLAS Slovenije iz Domžal, ker je ugotovila, da Skupina Glas ne izpolnjuje 

osnovnih pogojev za delovanje. 
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Komisija je 19. februarja 2001 sklicala usklajevalni sestanek z invalidskimi 

organizacijami, ki so izpolnjevale pogoje za dodelitev sredstev fundacije v letu 

2001, ki se gaje udeležilo 21 predstavnikov invalidskih organizacij. Na sestanku 

so bili prisotni podrobno seznanjeni z delom komisije pri pripravi predloga 

razdelitve sredstev invalidskim organizacijam in z višino predlaganih sredstev. 

Predlog komisije je podprlo 17 invalidskih organizacij, štiije pa se s predlogom 

niso strinjali. 

Iz predloga razporeditve sredstev invalidskim organizacijam je bilo razvidno: 

- da je 56,72 % razpisanih sredstev namenjeno za neposredno 

zadovoljevanje posebnih socialnih potreb različnih skupin invalidov na 

državni in lokalni ravni - izvajanje posebnih socialnih programov; 

- da je 18,53 % razpisanih sredstev namenjenih za odhodke v zvezi z 

delovanjem in poslovanjem invalidskih organizacij na državni in lokalni 

ravni; 

- da je 24,75 % sredstev namenjenih za naložbe v osnovna sredstva in 

njihovo vzdrževanje na državni in lokalni ravni, ki služijo neposrednemu 

izvajanju programov posamezne organizacije. 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO 

humanitarnim organizacijam je po proučitvi 17 vlog dobrodelnih in 18 vlog 

organizacij za samopomoč ugotovila, da njihovi zahtevki za dodelitev sredstev 

za 500 % presegajo razpoložljiva sredstva. Zaradi navedenih razlogov je 

komisija pisno pozvala dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč, 

da prijavljene socialne programe razvrstijo v tri prioritetne skupine. Komisija je 

v nadaljevanju vsebinskega ocenjevanja socialnih programov izločila tiste 

programe, ki po vsebini ne sodijo v socialne programe in združila tiste socialne 

programe, ki so po svoji vsebini podobni ali enaki. 

Na podlagi meril, ki so določena v 9. in 10. členu pravilnika, je komisija 

socialne programe po prioriteti razvrstila v naslednje skupine: 

-vi. skupino je razvrstila socialne programe, ki so po svoji vsebini v 

funkciji ohranjevanja zdravja, izvajanja socialnih programov za najbolj 

ogrožene člane, ki se odražajo v težini obolenja in socialne ogroženosti; 

- v II. skupino je razvrstila programe, ki so v funkciji izobraževanja, 

preventivne ter informativne dejavnosti; 

- v in. skupino je razvrstila socialne programe, ki so v funkciji 

medsebojnega druženja, športno rekreativne in ljubiteljske dejavnosti. 

Razvrščene programe je komisija finančno ovrednotila v višini od 30 do 100 %. 

Izračunana sredstva za financiranje socialnih programov so znatno presegala 

razpoložljiva sredstva, zato je komisija izračunala strukturni delež v 
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razpoložljivih sredstvih glede na prejeta sredstva posamezne humanitarne 

organizacije v letu 2000. Tako pridobljene strukturne deleže je komisija 

korigirala z oceno socialnih programov, ki so bili glede na njihovo vsebino 

razvrščeni v eno od treh skupin. Po tej metodologiji so bile vse organizacije 

razvrščene enako. Višina predlaganih sredstev za posamezno organizacijo je bila 

odvisna od števila socialnih programov in razvrstitve v posamezno skupino. 

Na podlagi izvedenega vrednotenja socialnih programov seje komisija odločila, 

da ostane strukturni delež razpoložljivih sredstev za obe skupini humanitarnih 

organizacij za leto 2001 enak kot je bil v letu 2000, to je 68,5 % za dobrodelne 

organizacije in 31,5 % za organizacije za samopomoč. Od tega se za financiranje 

socialnih programov nameni vsaki skupini organizacij 70 % razpoložljivih 

sredstev, za delovanje 25 % in za naložbe 5 % razpoložljivih sredstev. 

Komisija je predlagala, da se za naložbe (nakup najnujnejše opreme in tekoče 

vzdrževanje osnovnih sredstev) nameni le 5 % razpoložljivih sredstev. Društvu 

Barka, Zbilje pri Medvodah se ne odobrijo sredstva za sofinanciranje nakupa 

poslovnih prostorov za delovanje njihove stanovanjske skupine. Prav tako je 

tudi zavrnila vlogo Zveze HOBIS za financiranje njihovih, programov, ker 

skladno s pravilnikom niso upravičeni do financiranja iz sredstev FIHO. 

Komisija je dne 20. februarja 2001 sklicala ločena sestanka s predstavniki 

dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč, na katerih je bil 

udeležencem pojasnjen postopek priprave predlogov za razporeditev sredstev 

FIHO humanitarnim organizacijam in predlog višine sredstev za posamezno 

organizacijo. V razpravi se je večina prisotnih predstavnikov dobrodelnih 

organizacij in organizacij za samopomoč strinjala s predlogom razporeditve 

sredstev FIHO v letu 2001 z izjemo tistih organizacij, ki niso izpolnjevale 

razpisnih pogojev in so bile njihove vloge zavrnjene. 

Na podlagi pripomb in dopolnilnih predlogov, ki so jih posamezne organizacije 

posredovale na usklajevalnih sestankih, sta komisiji pripravili dokončen predlog 

razporeditve sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 
2001 in ga posredovali v razpravo ter odločanje svetu FIHO. Svet je na seji dne 

19. marca 2001 z večino glasov potrdil predlog obeh komisij in razporedil 

sredstva FIHO v naslednji višini: 
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V tabele so vključena tudi sredstva, ki jih je svet FIHO na seji dne 17. septembra 

2001 dodatno odobril invalidskim organizacijam v višini 114.666.443 sit, 

dobrodelnim organizacijam v višini 43.940.119 sit in organizacijam za 

samopomoč v višini 15.792.243 sit, kar predstavlja 10 % povečanje glede na 

sprejeti finančni načrt FIHO za leto 2001. Sredstva za naložbe so ostala enaka, 

kot so bila določena s finančnim načrtom za leto 2001. 
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VI. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV 

INVALIDSKIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV 

HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 

Ključna usmeritev delovanja fundacije je financiranje posebnih socialnih 

programov in storitev invalidskih organizacij in socialnih programov 

humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in socialnih potreb 

posameznikov ter skupin (invalidov, bolnikov, socialno ogroženih 

posameznikov in drugih skupin, ki se zaradi različnih vzrokov znajdejo v 

socialni stiski). Temu cilju je podrejeno tudi financiranje delovanja društev in 

naložb v objekte, ki so v funkciji izvajanja socialnih programov. Takšna 

usmeritev je opredeljena v Odloku o ustanovitvi fundacije, podrobneje pa 

razdelana v pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije. Med 

temeljnimi načeli za financiranje socialnih programov je kompenziran}e 

socialnih primanjkljajev posameznih skupin invalidov, bolnikov in drugih 

socialnih skupin prebivalstva, glede na težino invalidnosti, obolenj in socialne 

ogroženosti v primerjavi z doseženim nivojem socialno varstvenih in drugih 

pravic, ki so posameznikom glede na vrsto in stopnjo invalidnosti, bolezni in 

socialne ogroženosti zagotovljene v sistemu javnih služb. Iz tega načela izhaja 

potreba po posameznih socialnih storitvah, ki so individualne in različne glede 

na doseženi nivo socialnih pravic, ki so posameznikom glede na vrsto in stopnjo 

invalidnosti, bolezni in socialne ogroženosti zagotovljene z zakoni. 

Tem načelom sledijo merila za ocenjevanje prijavljenih posebnih socialnih 

programov invalidskih in socialnih programov humanitarnih organizacij. Pri tem 

je ključno vprašanje, ali so veljavna merila naravnana tako, da je z njihovo 

uporabo možno čimbolj objektivno ocenjevati dejanski socialni položaj 

uporabnikov storitev, ki se financirajo iz sredstev FIHO in s tem preprečiti, da bi 

s sredstvi fundacije neupravičeno povečevali socialne razlike med posameznimi 

skupinami invalidov, bolnikov in drugih socialno ranljivih skupin prebivalstva. 

Odgovor na to vprašanje bo dala tudi evalvacijska raziskava učinkov uporabe 

sredstev FIHO v letu 2000, s katero bo podana ocena, ali so koristniki sredstev 

fundacije resnično tisti posamezniki, katerih ne le družbeni, ampak tudi 

eksistenčni položaj je ogrožen zaradi invalidnosti, bolezni in revščine. 

Komisiji, ki za svet FIHO pripravljata predloge o dodelitvi sredstev invalidskim 

in humanitarnim organizacijam, na podlagi zbranih podatkov o vsebini 

posameznega socialnega programa in uporabnikih storitev ter poznavanja 

socialne problematike uporabnikov storitev sledita cilju, da je treba financirati 

tiste programe in storitve, ki invalidom, bolnikom in drugim socialno ranljivim 

skupinam prebivalstva omogočajo čimbolj neodvisno življenje, teh storitev pa 
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država ne zagotavlja v sistemu javnih služb, posameznik pa jih zaradi 

objektivnih vzrokov sam ni sposoben zadovoljiti. 

Vse invalidske in humanitarne organizacije, ki so bile v letu 2001 financirane iz 

sredstev FIHO, so na podlagi 23. člena Pravilnika o merilih in pogojih za 

uporabo sredstev fundacije v zahtevanem roku posredovale poročila o izvedenih 

socialnih programih in porabi sredstev. Iz poročil je razvidna vsebina 

posameznega socialnega programa, število koristnikov storitev, trajanje 

posameznega programa, število in vrsta izvajalcev programa in višina 

porabljenih sredstev za posamezni program. Podrobneje so ti podatki razvidni v 

tabelah 5., 6., 7., 8.,9. in 10. 

TABELA 5: Izvedeni socialni programi invalidskih organizacij na državni ravni 

ŠT. IZVED. ŠT.UPOR. ŠT. IZVAJ. PORABLJENA 

ORGANIZACIJE 
SOC. 

PROGR. 
SOC.PROGR 

. SOC.PROGR. SREDSTVA 
1. Zveza društev slepih in slabovidnih 

Slovenije 27 7861 470 53.133.871,00 sil 
2. Zveza društev gluhih in naglušnih 

Slovenije 14 6850 99 71.786.547,00 sit 
3. Društvo distrofikov Slovenije 13 2993 383 76.325.098,00 sit 
4. Zveza paraplegikov Slovenije 13 15680 440 45.494.757,00 sit 
S. Združenje multiple skleroze Slovenije 17 4642 573 51.917.067,00 sit 
6. Sožitje - Zveza društev za pomoč 

duševno prizadetim Slovenije 14 8950 890 88.445.448.00 sit 
7. Zveza delovnih invalidov Slovenije 14 7278 548 71.997.257,00 sit 
8. Zveza društev za cerebralno paralizo 

Slovenije SONČEK 17 14224 161 39.582.849,00 sil 
9. Zveza društev invalidov vojn 

Slovenije 13 4842 ni podatka 14.667.917,00 sit 
10. Zveza društev vojnih invalidov 

Slovenije 4 10755 84 7.458.000,00 sit 
11. Zveza za šport invalidov Slovenije 15 527 80 33.057.562.00 sit 
12. Društvo laringektomlranih Slovenije 11 3543 229 9.803.353,00 sit 
13. Zveza invalidskih društev invalidov 

ILCO Slovenije 6 718 56 4.145.853.00 sit 
14. Društvo za ankilozirajoči spondilitis 

Slovenije DASS 7 7000 80 10.232.344.00 sit 
15. Društvo invalidski forum Slovenije 0 0 0 0 sit 
16. Združenje invalidov - FORUM 

Slovenije 2 230 25 1.496.412.00 sit 
17. Društvo paralitikov Slovenije 0 0 0 0 sit 
18. YHD - Društvo za teorijo in kult.hend. 1 498 4 2.200.000,00 sit 
19. Zveza društev mobiliziranih 

Slovencev v nemško vojsko 1 7 0 2.200.000,00 sit 
20. Sklad SILVA 3 84 22 800.000,00 sit 
21. Društvo študentov invalidov Slovenije 1 50 5 2.300.000.00 sit 

SKUPAJ 193 96.732 4.149 587.044.335,00 SIT 
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TABELA 6: Izvedeni socialni programi invalidskih organizacij na lokalni ravni 

ORGANIZACIJE 

ŠT. IZVED. ŠT. UPOR. ŠT. IZ VAJ. PORABLJENA 
SOC.PROGR SOC.PRO 

GR. 
SOC. 

PROGR. SREDSTVA 

1. Zveza društev slepih in slabovidnih 
Slovenije 20 3476 110 51.744.476,00 sit 

2. Zveza društev gluhih in naglušnih 
Slovenije 10 6635 992 31.243.057,00 sit 

3. Društvo distrofikov Slovenije 5 190 70 7.961.914,00 sit 
4. Zveza paraplegikov Slovenije 6 6982 250 26.999.976,00 sit 
5. Združenje multiple skleroze Slovenije 0 0 0 0 sit 

Sožitje - Zveza društev za pomoč 
duševno prizadetim Slovenije 5 3720 490 22.111.362,00 sit 

7. Zveza delovnih invalidov Slovenije 15 44295 4705 54.899.999.00 sit 
8. Zveza društev za cerebralno paralizo 

Slovenije SONČEK 10 1138 3 1.826.400.00 sit 
9. Zveza društev invalidov vojn Slovenije 10 3775 301 14.971.465.00 sit 

10. Zveza društev vojnih invalidov 
Slovenije 16 15970 950 29.059.230,00 sil 

11. Zveza za šport invalidov Slovenije 0 0 0 0 sit 
12. Društvo laringektomiranih Slovenije 1 70 25 36.000,00 sit 
13. Zveza invalildskih društev ILCO 

Slovenije 1 980 20 2.856.336.00 sit 
14. Društvo za ankilozirajoči spondilitis 

Slovenije DASS 3 23000 20 1.618.880,00 sit 
15. Društvo invalidski forum Slovenije 0 0 0 0 sit 
16. Združenje Invalidov - FORUM Slovenije 0 0 0 0 sit 
17. Društvo paralitikov Slovenije 0 0 0 0 sit 
18. YHD - Društvo za teorijo in kulturo 

hendikepa 0 0 0 0 sit 
19. Zveza društev mobiliziranih Slovencev 

v nemško vojsko 0 0 0 0 sit 
20. Sklad SILVA 0 0 0 0 sit 
21. Društvo študentov invalidov Slovenije 0 0 0 0 sit 

SKUPAJ 102 110231 7936 245.329.095,00 sit 
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TABELA 7: Izvedeni socialni programi dobrodelnih organizacij na državni ravni 

ŠT. EZVED. ŠT.UPOR. ŠT. IZVAJ. PORABLJENA 

ORGANIZACIJE 
SOC. 

PROGR. 
SOC. 

PROGR. 
SOC.PROGR 

SREDSTVA 
i 

1. Slovenska KARITAS 5 776 109 10.700.000.00 sit, 
2. GRS pri PZ Slovenije 3 1025 801 32.930.325,00 sit' 
3. Rdeči križ Slovenije 6 70710 2470 58.010.065.00 sit' 
4. Zveza slov. društev za boj proti raku 4 75311 579 7.260.000,00 sit 
5. OZARA - nacionalno združenje za kakovost 

življenja 3 724 110 15.000.000,00 sit' 
6. SENT - slovensko združenje za duševno 

zdravje 19 1070 180 
i 

15.422.500.00 sit 
7. Gerontološko društvo Slovenije 3 254 33 2.564.228.00 si! 
8. EHO PODPORNICA - evangeličanska 

humanitarna organizacija 2 409 47 3.750.000.00 si'. 
9. Slovensko društvo HOSPIC 2 2805 22 3.530.000,00 sit 
10.PARADOKS - Slovensko društvo za 

vzajemno pomoč v duševni stiski 4 637 50 
i 

2.860.000,00 si*. 
11. Društvo za zdravje srca in ožilja 1 100000 13 2.000.000,00 sit 
12. ALTRA - odbor za novosti v duševnem 

zdravju 3 1920 70 2.640.000,00 sit 
13. Društvo za nenasilno komunikacijo 5 6164 63 2.190.000,00 sit 
14. Slovenska filantropija - Združenje za 

promocijo prostovoljstva 2 500 101 1.983.451,00 sit 
is. Društvo projekt Človek 1 593 28 2.000.000,00 sit 
16. Društvo za pomoč osebam z govornimi 

motnjami VILKO MAZI 1 140 20 1.989.787.00 sit 
17. UP - društvo za pomoč zasvojencem in 

njihovim svojcem 1 1506 15 2.000.000.00 sit 

SKUPAJ DOBRODELNE 65 264544 4711 166.830.356,00 sit 
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TABELA 8: Izvedeni socialni programi dobrodelnih organizacij na lokalni ravni 

ORGANIZACIJE ŠT. IZVED. ŠT.UPOR. ŠT.IZVAJ. PORABLJENA 
SOC.PROGR. SOC.PROGR. SOC.PROGR. SREDSTVA 

1. Slovenska KARITAS 5 3904 260 41.000.000,00 sit 
2. GRS pri PZ Slovenije 0 0 0 0 sir 
3. Rdeči križ Slovenije 4 102198 1775 33.289.935,00 sit 
4. Zveza slov. društev za boj proti raku 0 0 0 0 sit 
5. OZARA - nacionalno združenje za 

kakovost življenja 2 330 80 16.490.250,00 sit 
6. ŠENT - slovensko združenje za 

duševno zdravje 24 805 118 15.767.500,00 sit 
7. Gerontološko društvo Slovenije 0 0 0 0 sit 
8. EHO PODPORNICA - evangeličanska 

humanitarna organizacija 0 0 0 0 sit 
9. Slovensko društvo HOSPIC 3 3444 33 13.500.000,00 sit 
10. PARADOKS - Slovensko društvo za 

vzajemno pomoč v duševni stiski 0 0 0 0 sit 
11. Društvo za zdravje srca in ožilja 0 0 0 0 sit 
12. ALTRA - odbor za novosti v duševnem 

zdravju 1 14 13 660.000,00 sit 
13. Društvo za nenasilno komunikacijo 0 0 0 0 sit 
14. Slovenska filantropija - Združenje za 

promocijo prostovoljstva 0 0 0 0 sit 
15. Društvo PROJEKT ČLOVEK 0 0 0 0 sit 
16. Društvo za pomoč osebam z 

govornimi motnjami VILKO MAZI 0 0 0 0 sit 
17. UP - društvo za pomoč zasvojencem 

in njihovim svojcem 0 0 0 0 sit 
DOBRODELNE SKUPAJ: 39 110695 2279 120.707.685,00 sit 
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TABELA 9: Izvedeni socialni programi samopomočnih organizacij na državni ravni 

ORGANIZACIJE ŠT. IZVED. ŠT.UPOR. ŠT.IZVAJ. PORABLJENA 
SOC.PROGR. SOC.PROGR. SOC.PROGR. SREDSTVA 

15. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 3 42150 127 10.849.907,0: sz 
16. Zveza društev ledvičnih bolnikov 

Slovenije 8 3534 90 
17. Društvo psoriatikov Slovenije 2 2000 30 2.797.099, OCsr. 
18. Društvo hemofilikov Slovenije 10 1248 44 13.338.000.0C — 
19. Društvo za phenilketonurijo - PKU 

Slovenije 5 201 18 2.375.000,OCsr 
20. Zveza društev diabetikov Slovenije 

SIODA "10 46710 520 13.810.000,0: f. 
21. Društvo Liga proti epilepsiji 4 150 ni podatka 1.105.861.0: s: 
22. Zveza koronarnih društev in klubov 

Slovenije 5 541 72 3.214.379,0: E- 
23. Zveza društev upokojencev Slovenije 4 32250 561 3.534.000,0C s: 
24. Slovensko društvo za celiakijo 5 2120 58 3.842.151,OCsr 
25. Društvo pljučnih bolnikov Slovenije 10 9087 120 11.350.000.0'.- 
26. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 4 2516 85 3.546.41 Oi: 
27. Združenje bolnikov s 

cerebrovaskularno boleznijo 2 972 47 3.445.015,00 s: 
28. TREPETLIKA - društvo bolnikov s 

parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami 6 2950 17 2.556.260.0: i: 

29. Društvo srčnih bolnikov s 
spodbujevalnikom 4 740 23 2.081.541,00 si 

30. Zveza društev bolnikov z osteoporozo 
Slovenije 3 11020 61 509.396.5f s: 

31. Društvo na srcu operiranih bolnikov 
Slovenije 2 1150 38 1.626.709,0: rr 

32.Slovensko društvo TRANSPLANT 5 120 51 3.314.927.0G sr 
SKUPAJ ORGANIZACIJE ZA 
SAMOPOMOČ: 92 159459 1962 91.387.754,73 sr 
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TABELA 10: Izvedeni socialni programi samopomoČnih organizacij na lokalni ravni 

ORGANIZACIJE ŠT. IZVED. ŠT.UPOR. ŠT.IZVAJ. PORABLJENA 
SOC.PROGR. SOC.PROGR. SOC.PROGR. SREDSTVA 

15. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 0 0 0 0 sit 
16. Zveza društev ledvičnih bolnikov 

Slovenije 8 1680 137 8.602.420,00 sit 
17. Društvo psoriatikov Slovenije 2 2000 26 1.842.901,00 sit 
18. Društvo hemofilikov Slovenije 0 0 0 0 sit 
19. Društvo za phenilketonurijo - PKU 

Slovenije 0 0 0 0 sit 
20. Zveza društev diabetikov Slovenije 

SLODA ~7 6154 697 5.550.000,00 sit 
21. Društvo Liga proti epilepsiji 1 150 ni podatka 1.236.320,00 sit 
22. Zveza koronarnih društev in klubov 

Slovenije 6 3600 192 8.480.574.00 sit 
23. Zveza društev upokojencev Slovenije 4 291600 11060 10.950.000,00 sit 
24. Slovensko društvo za celiakijo 1 500 25 964.177,00 sit 
25. Društvo pljučnih bolnikov Slovenije 0 0 0 0 sit 
26. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 0 0 0 0 sit 
27. Združenje bolnikov s 

cerebrovaskulamo boleznijo Slovenije 1 350 19 1.050.000,00 sit 
28. TREPETLIKA - društvo bolnikov s 

parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami 0 0 0 0 sit 

29. Društvo srčnih bolnikov s 
spodbujevalnikom 3 870 14 835.070,00 sit 

30. Zveza društev bolnikov z osteoporozo 
Slovenije 4 7960 65 1.077.269,66 sit 

31. Društvo na srcu operiranih bolnikov 
Slovenije 0 0 0 0 sit 

32. Slovensko društvo TRANSPLANT 0 0 0 0 sit 
SAMOPOMOČNE SKUPAJ: 37 314864 12235 40.588.731,66 sit 

V prvem polletju leta 2002 bosta komisiji obiskali vse invalidske organizacije in 

tiste humanitarne organizacije, ki so v letu 2001 prejele več kot 10. mio sit ter 

preverjale ali so bila sredstva fundacije porabljena za namene, za katere so bila 

odobrena. O ugotovitvah bosta komisiji pripravili poročilo in ga posredovali v 

obravnavo svetu FIHO. 
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VII. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Svet FIHO ugotavlja: 

- da je svojo osnovno dejavnost financiranje oz. sofinanciranje socialnih 

programov, delovanje in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij 

za reševanje socialnih stisk in težav oz. za reševanje socialnih problemov 

posameznikov v oteženih pogojih realiziral v predvidenem obsegu; 

- da je zelo pomembno, da je z delom pričela raziskovalna skupina, ki bo 

odgovorila po vsebinski plati na nekatera vprašanja ne le v zvezi z 

učinkovitostjo namenske porabe sredstev FIHO za izvedene socialne 

programe, temveč tudi glede same vsebine programov in odgovornosti 

države ter lokalnih skupnosti v zvezi s financiranjem nevladnih 

organizacij, ki delujejo v javnem interesu; 

- da Državni zbor še ni sprejel Zakona o invalidskih organizacijah, ki bo 

določal statusna vprašanja in njihovo upravičenost za financiranje oz. 

sofinanciranje iz sredstev FIHO; 

- da pristojno ministrstvo še ni pripravilo osnutka Zakona o humanitarnih 

organizacijah; 
- da je finančna podpora invalidskim in humanitarnim organizacijam s 

strani republiških upravnih organov nedorečena, zlasti na tistih področjih, 

ko te organizacije razvijajo izrazito preventivno in informativno 

dejavnost; 

- da se lokalne skupnosti ob zahtevah invalidskih in humanitarnih 

organizacij za sofinanciranje njihovih programov na lokalni ravni pogosto 

izgovarjajo na sredstva FIHO, zato je njihova finančna podpora zelo 

skromna ali pa je sploh ni; 

- da država z davčno politiko ne stimulira pravne in fizične osebe, da bi z 

donacijami podpirale dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij; 

- da FIHO dobro sodeluje s pristojnimi ministrstvi, Uradom za nadzor 

prirejanja iger na srečo, Uradom za invalide in bolnilfe, upravo Loterije 

Slovenije d.d. ter invalidskimi in humanitarnimi organizacijami pri 

realizaciji nalog, ki so v pristojnosti fundacije. 

Svet FIHO predlaga: 

- da Državni zbor Republike Slovenije v čim krajšem času obravnava in 

sprejme Zakon o invalidskih organizacijah, da se tako uredijo statusna in 

nekatera druga vsebinska vprašanja invalidskih organizacij, ki vplivajo na 

delovanje FIHO v skladu z namenom ustanovitve. FIHO bo na tej osnovi 

lahko dogradil svoj sistem razporejanja sredstev in nadzor nad porabo 

sredstev v svojih aktih; 
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- da Državni zbor terja pospešeno pripravo Zakona o humanitarnih 

organizacijah, ki bo urejal njihova statusna vprašanja v razmerju do 

interesnih združenj in javnega interesa za njihovo delovanje; 
- da Vlada RS sprejme Strategijo razvoja klasičnih iger na srečo, ki bo 

podlaga za vrsto konkretnih ukrepov na zakonodajnem, fiskalnem in 

razvojnem področju prirejanja iger na srečo; 
- da predstavniki FIHO v organih upravljanja v Loteriji Slovenije dosledno 

ščitijo interese 40 % lastnika družbe Loterije, da bo le ta razvijala svojo 

dejavnost v neposredno korist uporabnikov - invalidskih in humanitarnih 

organizacij; 

- da Komisija za akte FIHO pripravi predlog dopolnil Pravilnika o merilih 

in pogojih za uporabo sredstev FIHO v skladu z novim Zakonom o 

invalidskih organizacijah. Pri tem upošteva temeljne razlike v statusu in 

dejavnosti med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami; 

- organi FIHO in strokovna služba FIHO so dolžni, da skladno z akti 

fundacije pripravijo vsa potrebna gradiva in osnove za razporejanje 

sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2003. 

Direktor FIHO Predsednik sveta 

Franc DOLENC Janko KUŠAR 

Ljubljana, 14. maj 2002 
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