Številka: 343-BO/2017
Datum: 22.5.2017
ČISTOPIS

Z A P I S N I K
26. seje Sveta FIHO, ki je bila v petek, 24.2.2017, s pričetkom ob 9,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21
c v Ljubljani.
Prisotni člani: Ilija Antolovič, Srečko Brumen, dr. Nataša Dernovšček Hafner, Mateja De Reya, Ljubo
Hansel, prof. Damijan Jagodic, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Gregor Kobal – predsednik Sveta
FIHO, Drago Koprčina, dr. Tadej Kotnik, Drago Kupnik, Alojz Rudolf, Aleksandra Rijavec Škerl, mag.
Uroš Sajko, Drago Šajn, in Petra Zajc.
Odsotni člani: Violeta Bilek, Roman Velikonja, prof. Peter Svetina, Peter Tomažič, Ljiljana Vučenović
in Mira Majkić.
Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, mag. Bogdan Dobnik in Miran Krajnc –
Nadzorni odbor FIHO, Cvetka Perme – računovodske storitve, predstavnik za stike z javnostmi in
Breda Oman – sekretarka FIHO.
Predsedujoči je pozdravil prisotne in ugotovil, da je sklepčnost za sprejemanje predlogov sklepov
zagotovljena ter predlagal potrditev dnevnega reda.
Člani Sveta FIHO so SOGLASNO, s 14 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 14 članov Sveta
FIHO) sprejeli sledeči:
DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 25. seje Sveta FIHO in 10. korespondenčne seje Sveta FIHO s
poročilom o realizaciji sklepov,
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2016
a. Poročilo Nadzornega odbora
b. Računovodsko poročilo
3. Informacija Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO 2017,
4. Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu
2017 za leto 2016,
5. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in
humanitarnim organizacijam,
6. Informacija o poteku priprave predloga Zakona o obeh fundacijah,
7. Razno.
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AD/1
Potrditev zapisnika 25. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Sveta FIHO. Prisotne je seznanil, da je predlog zapisnika
dne 12.12.2016 obravnaval kolegij FIHO in nanj ni imel pripomb.
Člani sveta so soglasno s 15 glasovi ZA sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP št. 1:
Svet FIHO brez pripomb oz. dopolnitev potrjuje zapisnik 25. seje Sveta FIHO z dne 15.12.2016.
SKLEP št. 2:
Svet FIHO potrjuje poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 25. seji Sveta FIHO.
AD/2
Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2016
a. Poročilo Nadzornega odbora
b. Računovodsko poročilo
a)Uvodno obrazložitev je podal predsednik Nadzornega odbora mag. Bogdan Dobnik. Prisotne je
seznanil, da je Nadzorni odbor FIHO na 23. seji dne 17.2.2017 pregledal poročilo inventurne
komisije za leto 2016 in ugotovil, da je inventura potekala v skladu z veljavno zakonodajo ter da
nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.
Nadzorni odbor FIHO je pregledal računovodsko poročilo FIHO za leto 2016 s podatki iz bilance
stanja na dan 31.12.2016, izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1.2016 do 31.12.2016, prikaz
realiziranih prihodkov in odhodkov za leto 2016 v primerjavi z realizacijo 2015 ter prikaz odhodkov
porabe strokovne službe ter organov FIHO za obdobje 1.1.2016 do 31.12.2016 z realizacijo
odhodkov za leti 2014 in 2015. Nadzorni odbor je ugotovil, da je stanje na dan 31.12.2016 sledeče:
- skupaj prihodki
19.062.837,00 €
- skupaj odhodki
19.850.676,00 €
- presežek odhodkov nad prihodki
- 787.839,00 €
Nadzorni odbor je izrazil zaskrbljenost glede na ugotovljeno nižanje prilivov koncesijskih dajatev s
strani Loterije Slovenije d.d. v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 kar za 2.652.264,00 €.
Nadzorni odbor v zvezi s prenašanjem sredstev iz naslova 1 % rezerve iz leta v leto za invalidske
(358.571 €) in humanitarne organizacije (107.931 €) meni, da bi bilo smotrno razmisliti o vključitvi
dela teh sredstev v finančni načrt oz. javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2018.
Podrobne obrazložitve k finančnemu poročilu, izkazu prihodkov in odhodkov po posameznih
postavkah je predstavila Cvetka Perme, ki za fundacijo vodi računovodsko poslovanje. Povedala je,
da je gradivo za sejo pripravljeno zelo razdelano po sklopih in po stroškovnih mestih, za Ajpes pa je
Računovodsko poročilo za leto 2016 pripravljeno v skladu z računovodskimi standardi. V razpravi, ki
je sledila je podala odgovore na zastavljena vprašanja posameznih članov Sveta FIHO.
V zvezi z ugotovljenim nižanjem prilivov koncesijskih dajatev s strani Loterije Slovenije v letu 2016 v
primerjavi z letom 2015 je Gregor Kobal, kot predstavnik FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije
opozoril na dejstvo, da je delniška družba sredstva v finančnem načrtu za leto 2016 načrtovala
realno, saj je upoštevala 20 % -ni upad. Loterija Slovenije v letnem poročilu za 2016 izkazuje celo
presežek realiziranih sredstev nad načrtovanimi (1 %). S ciljem izboljšanje finančnih prilivov in
poslovanja družbe kot take, v prihodnje načrtujejo prenovo igre Loto, uvedbo nove mednarodne
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igre, katere glavni sklad bo razpolagal z višino sredstev med obema obstoječima igrama (Loto in
Euro Jackpot) in tako vključil novo ciljno skupino potencialnih igralcev.
Izpostavil je, da je rezultat izkazanega zaskrbljujočega nižanja prilivov koncesijskih dajatev v
primerjavi z načrtovanimi sredstvi v letu 2016 in v primerjavi z letom 2015 izključno odraz
nerealnega planiranja fundacije.
V razpravi, v kateri so sodelovali Gregor Kobal, dr. Nataša Dernovšček Hafner, Alojz Rudolf, Ljubo
Hansel, Srečko Brumen, Mirjam Kanalec in Štefan Kušar so člani sveta izpostavili nekaj presežnih
indeksov, katerih odstopanje je direktor podrobno in zadovoljivo obrazložil.
- v zvezi s predlogom Nadzornega odbora FIHO, da bi bilo smotrno razmisliti o vključitvi dela
sredstev 1 % rezerve v finančni načrt oz. javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu
2018 je bila izpostavljena ocena, da vključitev sredstev iz te postavke ne bi bila smiselna, naj
se pa o tem izrečejo člani sveta v naslednjem mandatnem obdobju.
- v zvezi s porabo sredstev oz. stroški za delovanje fundacije je bila izpostavljena ocena, da za
zadostitev zahtevam Računskega sodišča, ki so se izkazale tekom revizije (dopolnitev
informacijske tehnologije, povečan obseg dela obeh komisij, vodenje številnih dodatnih
evidenc, izvajanja nadzorov nad namensko porabo sredstev FIHO…) v prihodnje 3% sredstev
od opredeljenih v letnem finančnem načrtu ne bo več zadoščalo.
Člani Sveta FIHO so soglasno z 18 glasovi ZA sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP št. 3:
Svet FIHO sprejema računovodsko poročilo FIHO za leto 2016 s podatki iz bilance stanja na dan
31.12.2016, izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1.2016 do 31.12.2016, prikaz realiziranih prihodkov
in odhodkov za leto 2016 v primerjavi z realizacijo 2015 ter prikaz odhodkov porabe strokovne
službe ter organov FIHO za obdobje 1.1.2016 do 31.12.2016 z realizacijo odhodkov za leti 2014 in
2015. Nadzorni odbor je ugotovil, da je stanje na dan 31.12.2016 sledeče:
- skupaj prihodki
19.062.837,00 €
- skupaj odhodki
19.850.676,00 €
- presežek odhodkov nad prihodki
- 787.839,00 €
in poročilo predlaga svetu fundacije v potrditev.
SKLEP št. 4:
Svet FIHO je izrazil zaskrbljenost glede na ugotovljeno nižanje prilivov koncesijskih dajatev s
strani Loterije Slovenije d.d. in predlaga čimpreje pričeti aktivnosti za ukinitev začasne odredbe o
zvišanju davka od srečk. Z ugotovljenim zaskrbljujočim nižanjem koncesijskih dajatev pa obvestiti
MDDSZ Direktorat za invalide, Svet za invalide pri Vladi RS, medije.

AD/3
Informacija Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO 2017,
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Nadzornega odbora mag. Bogdan Dobnik. Prisotne je
seznanil, da je Nadzorni odbor FIHO na 22. seji, 1.2.2017 ugotovil, da je v predpisanem roku
pritožbo na Sklep o razporeditvi sredstev FIHO v letu 2017 vložilo pet invalidskih organizacij in dve
humanitarni organizaciji in sicer:
1. Društvo Laringektormiranih Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
2. Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA, Slomškova 3c, 3210 Slovenske Konjice,
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3. Kulturno-prosvetno in športno rekreativno društvo slepih in slabovidnih »KAREL JERAJ«,
Jamova cesta 5, 1000 Ljubljana,
4. YHD – Društvo za kulturo in teorijo hendikepa, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
5. Združenje invalidov FORUM Slovenije, Linhartova 3a, 1000 Ljubljana
in dve humanitarni organizaciji in sicer:
1. Kinološko društvo REPS MARIBOR, Bezjakova ulica 151, 2341 Limbuš
2. MOZAIK, društvo za socialno vključenost so.p., Ulica Arhitekta Novaka 9, 9000 Murska
Sobota.
Nadzorni odbor je v skladu z 21.a in 21.b členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS proučil navedbe v pritožbah,
obrazložitve izpodbijanega sklepa, prav tako pa tudi podatke iz dokumentacije fundacije, ki se
nanaša na obravnavane zadeve in pojasnila predsednikov obeh komisij ter na tej podlagi vse
pritožbe soglasno kot neutemeljene zavrnil.
Člani Sveta FIHO so po razpravi SOGLASNO z 18 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 18
članov Sveta FIHO)sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 5:
Svet FIHO se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora FIHO v zvezi s pritožbami, posredovanih
zoper sklep FIHO o razporeditvi sredstev v letu 2017.

AD/4
Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2017
za leto 2016,
Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da 4. člen Pravilnika o
organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah, določa, da svet
fundacije vsako leto sprejme letni program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah. V
letni program se najmanj enkrat v treh letih vključijo invalidske in humanitarne organizacije, katerih
dejavnosti so/financira FIHO.
Z namenom, da bo FIHO lahko izdal sklepe o uvedbi nadzora v invalidskih in humanitarnih
organizacijah v letu 2017 (namensko poraba sredstev v letu 2016, ugotavljanje ustreznosti in
pravilnosti dela izvajalcev programov in storitev, kakovost in obseg opravljenega dela) ter določil
obseg nadzora ali posamezna strokovna področja, ki naj se posebej proučijo, rok za izvedbo nadzora
in za predložitev poročila nadzorne skupine o opravljenem nadzoru, je potrebno, da svet FIHO
določi »Letni program rednih nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah«.
Predsednica invalidske komisije Mirjam Kanalec podala obrazložitev k uvedbi izrednega nadzora v
invalidski organizaciji Sonček – zvezi društev za cerebralno paralizo.
Na osnovi podatkov o izvedenih nadzorih v zadnjih treh letih ter kriterijev, opredeljenih v 4. členu
pravilnika in obrazložitve predsednice invalidske komisije je predlagal, da svet fundacije sprejme
program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah in sicer:

1 I01

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 LJUBLJANA,
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2 I05

Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 LJUBLJANA

3 I10

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova 4, 1000 LJUBLJANA

4 I14

Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA,

5 I15

Združenje invalidov - FORUM Slovenije, Linhartova 3a, 1000 LJUBLJANA

6 I18

Društvo študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 LJUBLJANA,

7 I23
8
I25
9 I29

Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Ljubljanska ul. 5, 2000 MARIBOR

10 I32
11

Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova c. 13, 1000 LJUBLJANA
Društvo Downov sindrom Slovenije, Samova 9, 1000 LJUBLJANA
SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska 2, 1000 LJUBLJANA

IZREDNI
1.

H01

2.

H03

3.

H26

4.

H27

5.

H28

6.

H29

7.

H30

8.

H32

9.

H38

10.

H40

11.

H49

12.

H51

13.

H54

14.

H55

15.

H57

16.

H58

17.

H71

18.

H82

19.

H107

20.

H109

21.

H127

22.

H128

23.

H135

24.

H142

25.

H143

Društvo za fenilketonurijo Slovenije, Bežigrajska cesta 14, 3000 Celje,
REPS - Kinološko društvo za reševalne pse Maribor, Bezjakova ulica 151, 2341 Limbuš,
"UP" Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4000 Kranj,
Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana,
Društvo obolelih zaradi azbesta, Srebrničeva 18, p.p. 12, Deskle, 5210 Anhovo,
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto,
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana,
Gerontološko društvo Slovenije, Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
Slovensko društvo za celiakijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana,
Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju, Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana,
Društvo onkoloških bolnikov SlovenijePoljanska cesta 14, 1000 Ljubljana,
Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, Ulica stare pravde 2, 1000 Ljubljana,
Slovensko društvo TRANSPLANT, Ljubljanska 45, 1240 Kamnik,
Društvo Ženska svetovalnica, Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana,
Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, Cigaletova 7, 1000 Ljubljana,
Združenje BODI ZDRAV, Budanje 92a, 5271 Vipava,
Društvo Tvoj telefon, Prečna 2, 6230 Postojna,
Inkont - Humanitarna organizacija Maribor, Cesta XIV divizije 3, 2000 Maribor,
Romsko društvo Romani Union Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Maribor,
Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Mestni trg 8, 1000 Ljubljana,
Društvo Malteška pomoč Slovenija, Grajski trg 1, 3313 Polzela,
Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije, Prešernova 6a, 5220 Tolmin.

V razpravi, v kateri so sodelovali Štefan Kušar, Petra Zajc, Mirjam Kanalec in Ljubo Hansel je bilo
izpostavljeno:
 vsebina četrte alinee 20. člena Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzorov v
invalidskih in humanitarnih organizacijah, ki ureja problematiko nenamensko porabljenih
sredstev FIHO;
 pričeti s pripravo pravnih podlag za uvedbo nadzorov v zvezi s poročili o porabi sredstev
FIHO v invalidskih in humanitarnih organizacijah;
Člani sveta so po razpravi SOGLASNO s 17 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov
Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:
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SKLEP št.6:
Svet FIHO sprejema plan rednih in izrednega nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah
v letu 2017 za ugotavljanje namenske porabe sredstev FIHO v letu 2016.
AD/5
Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim
in humanitarnim organizacijam
Uvodno obrazložitev sta podala predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in predsednik Komisije za ocenjevanje in
pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam.
Člani sveta so po razpravi SOGLASNO s 16 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov
Sveta FIHO) sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP št.7:
Vloga Zveza društev za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, Cesta 24. junija 23, 1231
Ljubljana – Črnuče, št.: 851/DL-OJ z dne 27.12.2016 za sofinanciranje popravila kombiniranega
vozila Renault Traffic izpolnjuje pogoje 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi
FIHO. Organizaciji se za menjavo menjalnika realizira izplačilo v višini 3.195,99€.
SKLEP št.8:
Vloga Združenja invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 3a, 1000 Ljubljana z dne 12.1.2017 za
dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada v višini 1.952,00€ za nakup fotokopirnega stroja ne
izpolnjuje pogojev, navedenih v 3. in 5. členu Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO.
Vloga se zavrne.
SKLEP št.9:
Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 12.1.2017 (št.: 23-I/17-da)
za dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada za popravilo kombiniranega vozila Društva
paraplegikov severne Primorske, Rejčeva ulica 5, 5000 Nova Gorica izpolnjuje pogoje, navedene v
3. in 5. členu Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi se za Društvo paraplegikov
severne Primorske odobri 3.065,45 € iz rezervnega sklada FIHO.
SKLEP št.10:
Vloga Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, z dne 15.12.2016
za dodelitev dodatnih sredstev FIHO iz rezervnega sklada za kritje nastalih stroškov vezanih na
organizacijo Evropskega prvenstva gluhih in Evropskega mladinskega prvenstva gluhih 2016 v
Portorožu v višini 7.000,00€ ne izpolnjuje pogojev 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z
rezervnimi sredstvi FIHO. Vloga se zavrne.
SKLEP št.11:
Vloga Združenja vojnih invalidov 91, Podljubelj 56, Tržič, z dne 13.2.2017 za dodelitev sredstev
FIHO iz rezervnega sklada za stroške selitve sedeža organizacije, izvedbo osnovnih vzdrževalnih
del ter nakupa nujne pisarniške opreme opravičuje pogoje 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z
rezervnimi sredstvi FIHO. Organizaciji se za stroške, povezane s selitvijo sedeža razporedijo
sredstva v višini 2.069,60€ iz rezervnega sklada FIHO.
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SKLEP št. 12:
Svet FIHO potrjuje odločitev Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO humanitarnim organizacijam, ki je v postopku ponovne obravnave vloge Slovenskega
združenja inštruktorjev – Center za šolanje psov vodičev in psov spremljevalcev – Canis, Ob
Blažovnici 58, 2341 Limbuš, na javni razpis za sredstva FIHO za leto 2016, na podlagi sodbe
Upravnega sodišča RS št. II U 129/2016, ki jo je FIHO prejel 29.11.2016, ugotovila, da organizacija ne
izpolnjuje kriterijev za dodelitev sredstev FIHO za socialni program in delovanje za leto 2016.

AD/6
Informacija o poteku priprave predloga Zakona o obeh fundacijah,
Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil, da je predlog besedila zakona o
obeh fundacijah med posameznimi resorji usklajen in trenutno v mirovanju, saj so določeni člani
vezani na predhodni sprejem Predloga Zakona o športu. Ta namreč predvideva uvrstitev meril in
kriterijev za financiranje športa za vse vire financiranja (zasebni in javni, vključno s FŠO), kar
posledično pomeni, da z Zakonom o športu preneha veljati Pravilnik o merilih in kriterijih za
financiranje športnih organizacij. Nato pa je predvidena analogna ureditev meril in kriterijev za
FIHO. Usklajen predlog besedila so člani sveta pred časom tudi prejeli po elektronski pošti.
Člani sveta so SOGLASNO s 17 glasovi ZA, (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta)
sprejeli sledeči sklep:
SKLEP št. 13:
Svet FIHO soglaša z osnutkom besedila zakona o obeh fundacijah kot je bil predstavljen v gradivu
za preteklo sejo sveta fundacije in se ne strinja z urejanjem financiranja, urejenega v predlogu 4.
poglavja v 14. in 15. členu, kot je predlagano v zadnji verziji predloga zakona o obeh fundacijah.
Svet FIHO odločno zavrača idejo, da bi bila merila in kriteriji za razporeditev sredstev FIHO
urejena v zadevnem zakonu in pooblašča direktorja FIHO za posredovanje v medresorski komisiji.

AD/7
Razno
 Pravilnik o nadzorih
Članica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za sofinanciranje invalidskih organizacij Petra
Zajc je predstavila ugotovitev komisije, ki se nanaša na nedoslednost 4. alinee 20. člena Pravilnika o
organiziranju in izvajanju nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah. Le ta določa, da
morajo organizacije v primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev fundacije, ta sredstva
vrniti fundaciji. Nedoslednost je namreč v tem, da dikcija alinee ne predvideva vrnitev sredstev v
primeru morebitne ugotovitve nadzorne skupine, da organizacija ni porabila namenskih sredstev
fundacije v predpisanem roku, to je do konca poslovnega leta oziroma do konca junija naslednjega
leta, v kolikor je bilo organizaciji na podlagi prošnje o prenosu sredstev fundacije dovoljeno, da
sredstva porabi do 30. junija tekoče leto za preteklo leto. Zato komisija predlaga, da se zadevni
Pravilnik dopolni tako, da bo vseboval pravno podlago za odločanje na svetu fundacije o vračanju
neporabljenih namenskih sredstev.
Člani sveta so SOGLASNO s 17 glasovi ZA, (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta)
sprejeli sledeči sklep:
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SKLEP št. 14:
Svet FIHO sprejema dopolnitev Pravilnika o izvajanju nadzorov v invalidskih in humanitarnih
organizacijah v četrti alinei 20. člena, ki naj glasi: »- odloči, da mora organizacija nenamensko
porabljena ali neporabljena sredstva vrniti fundaciji,«
 Posredovanje kandidatov za Svet FIHO
Direktor FIHO je prisotne seznanil, da je 20.2.2017 na podlagi poziva Državnega zbora RS potekel
rok za posredovanje predlogov predstavnikov invalidskih in humanitarnih organizacij za člane Sveta
FIHO v V. mandatnem obdobju. Povedal je, da je med predlaganimi kandidati veliko novih, za katere
bo FIHO izvedel ustrezno usposabljanje v zvezi za uporabo spletne aplikacije FIHO.
Povedal je, da mora tudi Vlada RS posredovati 3 predstavnike in da bo konstitutivna oz. 1. seja
sveta v novi sestavi predvidoma konec junija 2017.

Seja je bila zaključena ob 12,00 uri.

Zapisala:
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal
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