Svet FIHO sprejel poročilo o delu in finančnem poslovanju fundacije za leto 2012
Ljubljana, 7. junij 2013 – Včeraj je potekala 6. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij. Svetniki so obravnaval in sprejeli Poročilo o delu in finančnem poslovanju
FIHO za leto 2012, ki ga bo fundacija posredovala v Državni zbor Republike Slovenije.
Na seji so svetniki med drugim obravnavali Poročilo o realizaciji finančno ovrednotenih letnih
delovnih programih invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO za leto 2012. V lanskem
letu je fundacija (so)financirala 26 invalidskih in 65 humanitarnih organizacij, ki so sredstva porabila
za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe. Invalidskim organizacijam je bilo v
celem letu nakazanih 15.313.446,35 EUR, humanitarnim pa 7.771.343,21 EUR.
Svetniki so obravnavali tudi gradivo za sejo skupščine Loterije Slovenije d.d. in za predstavnika FIHO
na skupščini delničarjev imenovali Gregorja Kobala, ki bo zastopal interese FIHO.
V nadaljevanju je Svet FIHO v okviru 5. in nove 6. točke dnevnega reda obravnaval naložbo Društva
distrofikov Slovenije v prostor za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih tehničnih
pripomočkov za distrofike, ki je na podlagi prijave predmet obravnave Komisije za preprečevanje
korupcije. Svetniki so se seznanili z osnutkom ugotovitev komisije o tem primeru in z izjasnitvijo, ki jo
je na komisijo posredovala fundacija. Prav tako so se seznanili z ugotovitvami predsednika Komisije za
ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam ter
denarnim tokom sredstev FIHO za to naložbo in tudi s pojasnilom Društva distrofikov Slovenije o
smotrnosti in namembnosti teh prostorov, ki je bilo poslano na FIHO.
Direktor FIHO je predstavil vsebinski in kronološki potek celotnega postopka in Svet FIHO seznanil, da
trenutno na tem društvu v zvezi z navedeno naložbo poteka nadzor porabe sredstev za obdobje
2006-2012, ki še ni končan. Svetniki so nato sprejeli stališče, da direktor in nadzorni odbor FIHO nista
odlašala s postopki v tej zadevi ter da bo svet fundacije zavzel dokončno stališče do postopkov ter
namembnosti in smotrnosti te naložbe po zaključenem nadzoru, ko bodo odločali tudi o morebitnih
nadaljnjih ukrepih.
Svetniki so še obravnavali in sprejeli predloge obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev FIHO iz rezervnega sklada.
Svetu FIHO je na podlagi razprav svetnikov in pobude svojih stalnih komisij v okviru 2., 5., 6. in 7.
točke dnevnega reda zadolžil Komisijo za pripravo aktov FIHO, da do jesenske seje Sveta FIHO
pripravi predlog ustreznega akta, ki bo natančneje opredeljeval postopke in vsebino spremembe
namembnosti sredstev, prenose dodeljenih sredstev iz enega leta v drugega ter poročila o porabi
sredstev FIHO invalidskih in humanitarnih organizacij.
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