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Z A P I S N I K

čistopis

7. seje Sveta FIHO, ki je bila v torek, 8.5.2018 ob 9,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.
Prisotni člani: mag. Edo Pavao Belak, Vinko Bilić, Polona Car, Ljubo Hansel, Eva Gračanin, Damijan
Jagodic, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Milan Klajnšek, Andrej Klemenc, Alojz Kovačič, Darjan
Mencigar, Zdenka Ornik, Andrej Pagon, Martina Piskač, Aleksandra Rijavec Škerl, Alojz Rudolf, Dragica
Sajko, Simona Stegne, Polona Šmid in mag. Helena Zevnik Rozman.
Opravičeno odsotna: Simon Švarc in Ljiljana Vučenović.
Ostali prisotni vabljeni: Gregor Kobal – v.d.direktor FIHO, mag. Vladimir Pegan – predsednik
Nadzornega odbora FIHO in Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO.
Predsednik Sveta FIHO je uvodoma pozdravil vse prisotne, se zahvalil za udeležbo in ugotovil
prisotnost 21 članov Sveta FIHO.
Pozval je prisotne, da se z glasovanjem odločijo o obravnavi dodatne dokumentacije, katera je bila
posredovana izven določenega roka in sicer o dodatnem predlogu Komisije za ocenjevanje in
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, Komisije za ocenjevanje
in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam in o dodatnem predlogu
Komisije za pripravo aktov FIHO.
Člani Sveta FIHO so SOGLASNO z 20 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov) sprejeli
naslednji sklep:
SKLEP št. 1:
Vsi trije dodatni pisni predlogi komisij se uvrstijo k posameznim točkam dnevnega reda v
obravnavo.
V nadaljevanju je predlagal sprejem dnevnega reda in sicer:
DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 6. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Obravnava gradiva za XXII. sejo Skupščine Loterije Slovenije d.d.
3. Imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na skupščini Loterije Slovenije d.d.,
4. Sklep Vlade RS v zvezi z izdajo soglasja k imenovanju direktorja FIHO,
5. Besedilo javnega razpisa za direktorja FIHO,
6. Odzivno poročilo FIHO Računskemu sodišču RS
7. Poročilo o Poročilih invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev v letu 2017,
8. Predlog Komisije za pripravo aktov FIHO za dopolnitev Pravilnika o merilih in pogojih za
uporabo sredstev FIHO,
9. Imenovanje delovne skupine za integriteto,
10. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in
humanitarnim organizacijam,
11. Razno.

1

Člani Sveta so z javnim glasovanjem SOGLASNO z 20 glasovi ZA sprejeli predlagani dnevni red.
AD/1
Obravnava in sprejem zapisnika 6. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov.
Uvodno obrazložitev je podal v.d.direktorja FIHO Gregor Kobal.
V razpravi, v kateri sta sodelovali Mirjam Kanalec in Martina Piskač, je bilo izpostavljeno vprašanje
vsebine sestanka, ki je potekal na pobudo Sveta za invalide RS in katerega sta se udeležila v.d.
direktor FIHO in predsednik Sveta FIHO.
V.d. direktor FIHO je pojasnil, da je tematika zajemala predstavitev finančnega stanja na invalidskem
področju z vidika prihodkov. Predstavljeni so bili dejavniki, ki vplivajo na zmanjševanje sredstev in s
tem v zvezi priprava predloga ukrepov za izboljšanje razmer.
Člani sveta so SOGLASNO z 20 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 2:
Svet FIHO brez pripomb potrjuje zapisnik 6. seje Sveta FIHO. Svet FIHO se je seznanil z realizacijo
sklepov 6. seje Sveta FIHO.
AD/2
Obravnava gradiva za XXII. sejo Skupščine Loterije Slovenije d.d.
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d. Boris Šuštaršič.
Predstavil je predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda. Posebni poudarek je namenil
predlogu sklepa 2.3. k 2. točki dnevnega reda, po katerem se bilančni dobiček za poslovno leto 2017 v
skupni višini 3.478.767 evrov delno uporabi za izplačilo dividend delničarjem, delno pa preostane v
prenesenem dobičku. Izpostavil je, da bo fundacija, upoštevajoč zaskrbljujoče finančno stanje, prejela
pripadajoče dividende takoj po obračunu.
Prisotne je seznanil, da je bila na podlagi pobude Sveta za invalide Ministrstvu za finance RS
posredovana zahteva za zagotovitev dodatnih prostih sredstev neposredno za fundacijo in tako
vzpostaviti stabilno finančno stanje za sofinanciranje nujno potrebnih programov posameznih
invalidskih in humanitarnih organizacij. Pozval je vse prisotne k aktivnemu vključevanju v vse
aktivnosti za postopno ukinjanje davka na srečke.
V zvezi s tem je predsedujoči predstavil ustno zagotovilo državnega sekretarja Ministrstva za finance,
da bodo takoj po formiranju nove vlade pristopili k pripravi zakonodaje za postopno ukinjanje davka
na srečke.
V razpravi, v kateri so sodelovali Andrej Klemenc, Martina Piskač, Ivo Jakovljevič, Alojz Rudolf in
Mirjam Kanalec je bilo izpostavljeno vprašanje možnosti posredovanja dodatnih predlogov dnevnega
reda za sejo Skupščine delniške družbe Loterija Slovenije, glede na to, da člani sveta prejmejo gradivo
šele 10 dni pred sejo sveta, kar pa ni v skladu s terminskim rokom ki ga za ta namen predvideva
družba. Spremembo oz. dopolnitev dnevnega reda je mogoča zgolj v 7 dneh po objavi sklica
skupščine delniške družbe, kar pa terminsko onemogoča vpliv 40 % lastnika – FIHO, na spremembo
dnevnega reda. Za prihodnje leto naj direktor FIHO zagotovi, da bodo člani sveta FIHO prejeli gradivo
za sejo skupščine v roku, ki bo dopuščal vpliv fundacije na morebitne spremembe ali dopolnitve
dnevnega reda oz. morebitnih novih predlogov sklepov.
Člani sveta so po razpravi SOGLASNO z 21 glasovi ZA sprejeli naslednja sklepa:
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SKLEP št. 3:
Svet FIHO podpira predloge sklepov iz gradiva XXII. Seje Skupščine Loterije Slovenije, ki bo potekala
v četrtek, 17.5.2018.
SKLEP št. 4:
Svet FIHO zadolžuje direktorja FIHO, da za prihodnje leto zagotovi dostop do gradivo za sejo
skupščine v roku, ki bo dopuščal vpliv fundacije na morebitne spremembe ali dopolnitve dnevnega
reda oz. morebitnih novih predlogov sklepov.
AD/3
Imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na skupščini Loterije Slovenije d.d.,
V.d. direktorja FIHO je uvodoma predstavil stališče članov kolegija, naj se v skladu z dosedanjo prakso
seje Skupščine Loterije Slovenije d.d. udeleži in zastopa interese FIHO predsednik Sveta FIHO Andrej
Klemenc. Slednji je predlagal, da se tokrat seje skupščine Loterije Slovenije udeleži Ivo Jakovljevič,
namestnik predsednika Sveta FIHO.
Člani sveta so z javnim glasovanjem z 20 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 5:
Svet FIHO za udeležbo in glasovanje v imenu FIHO na XXII. skupščini Loterije Slovenije, d.d., ki bo
dne 17.5.2018 pooblašča Iva Jakovljeviča, Hacquetova 6, Ljubljana.
AD/4
Sklep Vlade RS v zvezi z izdajo soglasja k imenovanju direktorja FIHO
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Sveta FIHO Andrej Klemenc. Predlagal je sprejem
ugotovitvenega sklepa, da Vlada RS ni podala soglasja k imenovanju Gregorja Kobala za direktorja
FIHO.
Člani Sveta so z javnim glasovanjem SOGLASNO z 21 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 6:
Svet FIHO se je seznanil s sklepom Vlade RS št. 01407-3/2017/5 z dne 5.4.2018, s katerim ni podala
soglasja k imenovanju Gregorja Kobala, roj. 4.2.1974 za direktorja Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
AD/5
Besedilo javnega razpisa za direktorja FIHO
Člani sveta so z gradivom prejeli predlog besedila javnega razpisa za direktorja FIHO. Predsednik
sveta je predstavil predlog razpisnih pogojev s skladu z akti FIHO in izpostavljenimi predlogi na seji
kolegija dne 25.4.2018.
V razpravi, v kateri so sodelovali Alojz Kovačič, Ivo Jakovljevič, Martina Piskač, Vinko Bilič, Helena
Zevnik Rozman, Dragica Sajko, Polona Car, Eva Gračanin, Damijan Jagodic, Ljubo Hansel, Simona
Stegne in Edo Pavao Belak so bila izpostavljena naslednja stališča in predlogi:
 med pogoje, katere mora kandidat izpolnjevati je potrebno dodati: da ni član voljenih
organov političnih strank; da naj bi funkcijo nastopil v najkrajšem možnem času; da se od
kandidata pričakuje, da ima managerske izkušnje in potrebna pravna in ekonomska znanja s
ciljem pridobivanja dodatnih finančnih virov; izjavo, da ni v tožbenem postopku;
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razpravljavci so izpostavili tudi razumevanje in upoštevanje kriterijev v 4. in 5. alinei razpisnih
pogojev in sicer pomen »izkušenj na področju vodenja« in »5 letne izkušnje na področju
delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij«. Poenotili so se v stališču, naj kandidacijska
komisija razumevanje »izkušenj na področju vodenja« tolmači kot vodstvene delovne
izkušnje, ki se za razpisano delovno mesto pričakujejo – vodenje organizacije, primerljive po
velikosti in številu zaposlenih in ne le enote ali sektorja v okviru organizacije. Razumevanje
»izkušnje na področju delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij« pa smiselno na
področju enih ali drugih;
v razpravi so bila izpostavljena tudi mnenja glede potrebe po zaposlitvi direktorja za polni
oziroma za polovični delovni čas;
predlagali so imenovanje kandidacijske komisije, ki naj pregleda prispele vloge na podlagi
javnega razpisa, ugotovi formalno izpolnjevanje pogojev in pripravi predlog za obravnavo na
naslednji seji Sveta FIHO.

Člani Sveta so po razpravi z javnim glasovanjem SOGLASNO z 21 glasovi ZA sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP št. 7:
Svet FIHO je z naslednjimi dopolnitvami besedila Javnega razpisa za direktorja FIHO:
- v besedilo dodati, da se od kandidata pričakuje, da ima managerske izkušnje in potrebna
pravna in ekonomska znanja s ciljem pridobivanja dodatnih finančnih virov fundacije;
- priložiti izjavo o nečlanstvu v voljenih organih političnih strank;
- priložiti izjavo, da ni v tožbenem postopku;
- navedbo, naj bi funkcijo nastopil v najkrajšem možnem času,
sprejel besedilo javnega razpisa za direktorja FIHO, ki bo objavljen v Uradnem listu RS v petek,
11.5.2018.
SKLEP št. 8:
Svet FIHO imenuje Kandidacijsko komisijo v sestavi: Aleksandra Rijavec Škerl, mag. Edo Pavao
Belak in Andrej Klemenc, da v sodelovanju s strokovno službo FIHO pregledajo prispele vloge v
smislu izpolnjevanja razpisnih pogojev in pripravijo predlog za obravnavo in odločanje na naslednji
seji Sveta FIHO.
AD/6
Odzivno poročilo FIHO Računskemu sodišču RS
Uvodno obrazložitev je podal v.d.direktorja Gregor Kobal. Prisotne je seznanil, da so z gradivom k tej
točki prejeli poziv Računskega sodišča RS za dopolnitev odzivnega poročila in odgovor fundacije nanj.
V pozivu Računsko sodišče ugotavlja, da je fundacija v predpisanem roku sicer posredovala zahtevano
odzivno poročilo, vendar ni priložila vseh dokazil za svoje navedbe. Zato so fundacijo pozvali, da do
12.4.2018 posreduje zahteve, katere so navedene v točkah od 1. do 7 zadevnega poziva računskega
sodišča. Kobal je prisotne tudi seznanil, da fundacija do seje Sveta FIHO s strani Računskega sodišča
ni prejela nobene zahteve po dodatnih obrazložitvah, kar je razumeti, da so navedbe in priložena
dokumentacija odzivnega poročila FIHO z dne 28.3.2018, zadostile zahtevam in usmeritvam sodišča.
V nadaljevanju je predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO Mirjam Kanalec izpostavila pričakovanje, da bi bilo pred oddajo odzivnega poročila potrebno
usklajevanje z obema komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
invalidskim in humanitarnim organizacijam. Predvsem glede priprave predlogov za spremembo aktov
FIHO. Za v bodoče je izrazila pričakovanje in potrebo po sodelovanju vseh organov FIHO in večji ter
boljši pretok informacij.
Člani sveta so z javnim glasovanjem SOGLASNO z 21 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep:
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SKLEP št. 9:
Svet FIHO se je seznanil z vsebino odzivnega poročila, katerega je direktor FIHO v skladu z
usmeritvami Računskega sodišča RS v roku posredoval naslovniku.
AD/7
Poročilo o Poročilih invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev v letu 2017
Uvodno obrazložitev sta podala predsednika obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam, Mirjam Kanalec in Ljubo
Hansel.
Člani sveta so z javnim glasovanjem SOGLASNO z 21 glasovi ZA, sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP št. 10:
Svet FIHO se je seznanil s Poročilom o poročilih invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi
sredstev FIHO v letu 2017.
SKLEP št. 11:
Vse tiste humanitarne organizacije – prejemnice sredstev FIHO v letu 2017 – pri katerih so bila v
poročilih o porabi sredstev FIHO za leto 2017 ugotovljena bistvena odstopanja pri navedbah
merljivih storitev in neponovljivega števila uporabnikov, se pozove k pojasnilu oz. posredovanju
novih podatkov. Le-te bo strokovna služba FIHO vnesla v program »razpisi«.
SKLEP št. 12:
Humanitarni organizaciji, ki sta v svojem poročilu o porabi sredstev FIHO za leto 2017 poročali o
neporabljenih sredstvih in pri tem nista upoštevali 1. odstavka 4. člena Navodila o prenosih in
spremembah namembnosti sredstev FIHO, se o pravilnem ravnanju v primeru neporabljenih
sredstev ponovno pisno opozori.
SKLEP št. 13:
Humanitarno organizacijo, ki je v svojem poročilu o porabi sredstev FIHO za leto 2017 poročala o
različni porabi dela naložbenih sredstev FIHO kot ji je bila odobrena po sklepu o so/financiranju za
leto 2017 in pri tem ni upoštevala 1. odstavka 10. člena Navodila o prenosih in spremembah
namembnosti sredstev FIHO, se o pravilnem ravnanju v primeru sprememb namembnosti sredstev,
pisno opozori.

-

AD/8
Predlog Komisije za pripravo aktov FIHO za dopolnitev Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo
sredstev FIHO,
Uvodno obrazložitev je podal Alojz Kovačič, predsednik Komisije za pripravo aktov FIHO. Člane sveta
je seznanil, da je komisija v skladu z zahtevami Računskega sodišča iz poziva za dopolnitev odzivnega
poročila, katero je fundacija morala posredovati do 12.4.2018, in na osnovi razgovora s
predsednikoma obeh komisij in v.d. direktorjem FIHO, na korespondenčni seji pripravila usklajen
predlog sprememb in dopolnitev treh členov Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO
invalidskim in humanitarnim organizacijam in sicer:
da se v 4. člen Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim
organizacijam doda nova tretja alinea, ki glasi: »prenešena sredstva iz preteklih obračunskih
obdobij,«
da se v 5. členu Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim
organizacijam ČRTA obstoječa 3. alinea, ki glasi:»znesek sredstev za humanitarne organizacije se med
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splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč razdeli v
razmerju, ki ga vsako leto določi svet na predlog komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam,«
da se v 13. člen Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim
organizacijam dodajo nove alineje, kot je navedeno v predlogu:
O dodatnih predlogih, ki zmanjšujejo stroške upravičencev pri pripravi predlogov za sofinanciranje za
naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje pa je predlagal da se: »v 14. členu se v 3. točki
pod »b« beseda »elaborat« spremeni v »oceno«, pod »c« se beseda »elaborat« spremeni v
»programsko oceno«, pod »d« pa se stavek »strokovna ocena o smotrnosti vzdrževalnih posegov«
nadomesti s stavkom «pisna ocena o smotrnosti vzdrževalnih posegov«.
V razpravi, v kateri so sodelovali Helena Zevnik Rozman, Ivo Jakovljevič, Gregor Kobal, Alojz Kovačič,
Ljubo Hansel, Mirjam Kanalec, Martina Piskač, Polona Car in Andrej Klemenc, se razpravljalci niso
poenotili glede potrebe po sprejemu predlogov na aktualni seji sveta, temveč je večina menila, da je
potrebna ponovna poglobljena razprava in oblikovanje predlogov sprememb oz. dopolnitev Pravil in
Pravilnika v sodelovanju obeh komisij za ocenjevanje, ter da bi o njih odločali na naslednji seji Sveta
FIHO.
Člani sveta z javnim glasovanjem z 11 glasovi ZA, 5 PROTI in 4 VZDRŽANIMI niso sprejeli predlogov
Komisije za pripravo aktov FIHO o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in pogojih za
uporabo sredstev FIHO.
Svet FIHO je pozval člane sveta in še posebej člane obeh komisij za ocenjevanje in pripravo
predlogov za razporeditev sredstev, da proučijo obstoječe predloge sprememb in dopolnitev
Pravilnika, stališča posredujejo Komisiji za pripravo aktov FIHO, ki naj usklajene predloge posreduje
Svetu FIHO v nadaljnjo obravnavo in odločanje.
AD/9
Imenovanje delovne skupine za integriteto,
Uvodno obrazložitev je podal v.d. direktor Gregor Kobal. Prisotne je seznanil, da Komisija za
preprečevanje korupcije pozvala fundacijo k izdelavi načrta integritete. Obstoječi se namreč v
preteklem mandatnem obdobju FIHO ni niti uveljavljal, niti posodabljal. Komisija za preprečavenje
korupcije je s ciljem izdelave načrta integritete predlagala imenovanje delovne skupine, katere
sestava je bila oblikovana na zadnji seji kolegija. V skladu s pozivom KPK-ja bo v predpisanem
terminskem načrtu potrebno izdelati katalog tveganj in ga tekoče urejati.
Člani sveta so z javnim glasovanjem SOGLASNO z 18 glasovi ZA, sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 14:
Svet FIHO je imenoval 8 člansko Delovno skupino za posodobitev načrta integritete in sicer:
1. Andrej Klemenc, predsednik Sveta FIHO
2. Mirjam Kanalec, predsednica INV komisije,
3. Ljubo Hansel, predsednik HUM komisije,
4. Alojz Kovačič, predsednik Komisije za akte
5. mag. Vladimir Pegan, predsednik Nadzornega odbora FIHO
6. Gregor Kobal, v.d. direktor FIHO
7. Breda Oman, strokovna služba FIHO
8. predstavnik/ca KPK,
ki bo pripravila predlog prenove načrta integritete ter izdelala in tekoče urejala katalog tveganj.
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AD/10
Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in
humanitarnim organizacijam,
Uvodne obrazložitve k posameznim predlogom sklepov sta podala predsednika obeh komisij za
ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim
organizacijam Mirjam Kanalec in Ljubo Hanzel.
Člani sveta so z javnim glasovanjem z 18 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP št. 15:
Vlogi Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana, z dne 5.3.2018
(št.: 674) ter 6.3.2018 (št.: 691) za dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada za pokritje razlike
dviga najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost ter dviga minimalne plače osebnih
asistentov na lokalni ravni izpolnjujeta pogoje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi
sredstvi FIHO. Zvezi se za lokalna društva odobrijo sredstva za 23,75 zaposlenih osebnih asistentov
v skupni višini 16.235,58€, od tega za:
Organizacija
Priznano število osebnih asistentov
odobreno
MDSS Celje
2,5
1.709,01 €
MDSS Koper
6
4.101,62 €
MDSS Kranj
4
2.734,42 €
MDSS Ljubljana
1
683,60 €
MDSS Maribor
6
4.101,62 €
MDSS Murska Sobota
0,5
341,80 €
MDSS Novo mesto
0,75
512,70 €
MDSS Ptuj
3
2.050,81 €
SKUPAJ
23,75
16.235,58 €
SKLEP št. 16:
Vloga Sklada Silva, Društva za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami, Fijeroga 10, 6274
Šmarje z dne 5.3.2018, za dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada za pokritje razlike dviga
najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost ter dviga minimalne plače osebnih
asistentov izpolnjuje pogoje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO.
Organizaciji se odobrijo sredstva za 4 zaposlene osebne asistente v skupni višini 2.734,42€.
SKLEP št. 17:
Vloga Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, z dne 8.3.2018
(št.: 99/2018) za dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada za pokritje razlike dviga najnižje
osnove za obračun prispevkov za socialno varnost ter dviga minimalne plače osebnih asistentov
izpolnjuje pogoje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Organizaciji se
odobrijo sredstva za 4 zaposlene osebne asistente v skupni višini 2.734,42€.
SKLEP št. 18:
Vloga Zveze društev gluhih in naglušnih, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, z dne 6.3.2018 za
sofinanciranje popravila grelnega kotla v prostorih Društva gluhih in naglušnih Posavje Krško, Cesta
krških žrtev 60, 8270 Krško, izpolnjuje pogoje 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi
sredstvi FIHO. Organizaciji se za naveden namen odobri 510,10€ iz rezervnega sklada FIHO.
SKLEP št. 19:
Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana z dne 21.2.2018 (št.: 114-II/18-he) za
dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO izpolnjuje pogoje 3. in 4. člena Navodila o
razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO v delu, ki se nanaša na sofinanciranje dodatnih stroškov,
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nastalih na podlagi zvišanja minimalne plače. Organizaciji se sofinanciranje razlike v minimalni plači
odobri 40.332,64€ za 59 zaposlenih osebnih asistentov.
Vloga se v delu, ki se nanaša na sofinanciranje stroškov vezanih na obvezne zdravniške preglede
redno zaposlenih zavrne, saj ne izpolnjuje pogojev 3. in 4. člena Navodila.
SKLEP št. 20:
Vloga Združenja invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 3a, 1000 Ljubljana, z dne 26.2.2018 za
dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO v višini 88.236,00€ za nakup poslovnih prostorov ne
izpolnjuje pogojev 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Vloga se zavrne.
SKLEP št. 21:
Vloga Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije SONČEK, Rožanska 2, 1000 Ljubljana, z dne
6.3.2018 za sofinanciranje popravila kombiniranega vozila, izpolnjuje pogoje 3. in 5. člena Navodila
o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Organizaciji se za naveden namen odobri 4.500,00€ iz
rezervnega sklada FIHO.
SKLEP št. 22:
Vloga YHD Društva za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana, z dne 9.3.2018
za sofinanciranje kritja dodatnih stroškov, nastalih zaradi zvišanja minimalnega regresa za letni
dopust 112-ih zaposlenih izpolnjuje pogoje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi
sredstvi FIHO, zato se za ta namen odobri 3.813,26€. Vloga v delu, ki se nanaša na kritje dodatnih
stroškov vezanih na ponovne preventivne zdravniške preglede, preizkuse iz varnosti pri delu ter
delno poplačilo obveznosti pri nakupu poslovnih prostorov ne izpolnjuje pogojev Navodila, zato se
zavrne.
SKLEP št.23:
Vloga Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, z dne 13.3.2018 za
dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO za sofinanciranje dodatnih stroškov,
nastalih na podlagi zvišanja minimalne plače izpolnjuje pogoje 3. in 4. člena Navodila o
razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi se za 9 zaposlenih osebnih asistentov na lokalni ravni
odobri sredstva v skupni višini 6.152,40€, od tega za:
Organizacija
Št. os. asist.
Odobrena sredstva
Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana
1
683,60€
Društvo gluhih in naglušnih Pomurja – Murska Sobota
2
1.367,20€
Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško
2
1.367,20€
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko
4
2.734,40€
AURIS
SKUPAJ
9
6.152,40€
SKLEP št. 24:
Vloga Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, z dne 12.3.2018 za
dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO izpolnjuje pogoje 3. in 5. člena Navodila o
razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO v delu, ki se nanaša na nakup klimatske naprave v
strežniški sobi na sedežu Zveze. Organizaciji se za ta namen odobri 902,80€. Vloga v delu, ki je
vezan na zamenjavo kamnitih radiatorjev v apartmajih v Moravskih toplicah ne izpolnjuje pogojev
Navodila, zato se zavrne.
SKLEP št.25:
Vloga Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije SONČEK, Rožanska 2, 1000 Ljubljana, z dne
12.3.2018 za dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO za sofinanciranje dodatnih
stroškov, nastalih na podlagi zvišanja minimalne plače izpolnjuje pogoje 3. in 4. člena Navodila o

8

razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi se za 11 zaposlenih osebnih asistentov na lokalni
ravni odobri sredstva v skupni višini 5.797,44€, od tega za:
Organizacija
Št. os. asist.
Odobrena sredstva
Zveza SONČEK
0
0,00€
SONČEK Maribor
5
2.635,20€
SONČEK Gorenjska
2
1.054,08€
SONČEK Dolenjska in Bela krajina
2
1.054,08€
SONČEK Posavje
2
1.054,08€
SKUPAJ
11
5.797,44€
SKLEP št.26:
Vloga Društva študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, z dne 7. in
12.3.2018 za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za sofinanciranje stroškov, nastalih na
podlagi zvišanja minimalne plače, izpolnjuje pogoje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z
rezervnimi sredstvi FIHO. Društvu se za 17 zaposlenih osebnih asistentov odobrijo sredstva v
skupni višini 11.621,27€.
SKLEP št.27:
Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 15.3.2018 (št. 163-III/18-da)
za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine, za
sofinanciranje stroškov, nastalih na podlagi zvišanja minimalne plače ter regresa za letni dopust,
izpolnjuje pogoje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi se za
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine odobrijo sredstev v skupni višini 4.001,41€, od tega za
sofinanciranje plač 5,25 zaposlenih osebnih asistentov 3.797,13€ ter za sofinanciranje regresa 6im
zaposlenim osebnim asistentom 204,28€.
SKLEP št. 28:
Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 9.3.2018 (št.: 148-III/18-da)
za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO iz programov na lokalni ravni v naložbe in
delovanje na lokalni ravni ne izpolnjuje pogojev 16. člena Navodila o prenosih in spremembah
namembnosti sredstev FIHO, zato se zavrne.
SKLEP št. 29:
Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 21.3.2018 (št.: 171-III/18-he)
za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za sofinanciranje regresa za letni dopust
zaposlenim na zvezi delno izpolnjuje pogoje Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO.
Organizaciji se odobrijo sredstva za sofinanciranje regresa v letu 2018 59im zaposlenim osebnim
asistentom v skupni višini 2.008,77€.
SKLEP št. 30:
Vloga Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z dne 22.3.2018 (št.: 176-III/18-da)
za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine,
Dunajska cesta 188, 1000 Ljubljana, izpolnjuje pogoje 3., 4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z
rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi se za Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine odobrijo sredstva v
skupni višini 1.111,82, od tega za:
Naložba lokalna raven - Nakup stacionarnega računalnika ……………………..……..700,00€,
Program lokalna raven – Prevozi – popravilo kombiniranega vozila ……………….411,82€.
SKLEP št. 31:
Vloga Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, z dne 21.3.2018, za
sofinanciranje popravila službenega vozila izpolnjuje pogoje 3., 4. in 5. člena Navodila o
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razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Organizaciji se za ta namen odobri delno sofinanciranje v
višini 1.379,54€.
SKLEP št. 32:
Vloga Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, z dne 3.4.2018, za
sofinanciranje zamenjave okvarjenega pogona dvižnih vrat v večnamenskem objektu ZGDNS
Kranjska Gora izpolnjuje pogoje 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO.
Organizaciji se za ta namen odobri delno sofinanciranje v višini 435,92€.
SKLEP št. 33:
Vloga Zveze društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije SOŽITJE, Samova
9, 1000 Ljubljana, z dne 29.3.2018 za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za sofinanciranje
stroškov, nastalih na podlagi zvišanja minimalne plače, izpolnjuje pogoje 3. in 4. člena Navodila o
razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Organizaciji se za 5 zaposlenih osebnih asistentov odobri
sredstva v skupni višini 2.854,56€.
SKLEP št. 34:
Vloga Združenja multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana, z dne 9.4.2018, za
dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO delno izpolnjuje pogoje 3., 4. in 5. člena Navodila o
razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Organizaciji se odobrijo sredstva v skupni višini 5.007,28€,
od tega za:
- sofinanciranje nakupa dveh bojlerjev in ureditev odvodnjavanja na bazenski ploščadi v COR
Ankaran: 1.312,48€,
- sofinanciranje plač 7 osebnih asistentov: 3.694,80€.
Vloga v delu, ki se nanaša na sofinanciranje legalizacije objekta v Funtani, ne izpolnjuje pogojev 2.
odstavka 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se zavrne.
SKLEP št. 35:
Vloga Zveze delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana, z dne 11.4.2018 (št.:
111/2018) za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za energetsko sanacijo stanovanjske
stavbe Društva invalidov Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8d, Ilirska Bistrica, ne izpolnjuje pogojev 3. in
5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se zavrne.
SKLEP št.36:
Vloga YHD Društva za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana, z dne
12.4.2018 za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO za sofinanciranje razlike v višini
prispevkov v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, izpolnjuje pogoje 3. in
4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Društvu se za 112 zaposlenih osebnih
asistentov odobrijo sredstva v skupni višini 16.275,84€.
SKLEP št. 37:
Vloga Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991, Kardeljeva ulica 60, 2000 Maribor, z dne
13.4.2018 za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO v višini 14.000,00€ za delovanje,
izvajanje programov in naložbe ne izpolnjuje pogojev 3., 4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z
rezervnimi sredstvi FIHO. Vloga se zavrne.
V zvezi s predlogom Komisije za pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim
organizacijam za dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada za nakup poslovnih prostorov
Združenju gluhoslepih DLAN so bila poleg obrazložitve predsednice Mirjam Kanalec izpostavljena
naslednja mnenja in stališča:
- da komisija pri odločitvi za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada za nakup poslovnih
prostorov ni bila enotnega mnenja. Kar nekaj članov sveta je bilo mnenja, da izbira prostorov
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-

ni racionalna, da organizacija nima popolnoma nič soudeležbe lastnih sredstev, da bi bilo bolj
racionalno najeti prostore, da rezervna sredstva niso namenjena za nakup prostorov;
medtem, ko so bili preostali člani sveta mnenja, da združenje vključuje najtežjo skupino
invalidov, da zaradi svoje invalidnosti potrebujejo asistenco ena/ena in zato nujno
potrebujejo svoje oz. lastniške prostore.

Člani sveta so z javnim glasovanjem s 13 glasovi ZA, 5 VZDRŽANIMI in 1 PROTI sprejeli naslednji
sklep:
SKLEP št.38:
Vloga Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana z dne 7.12.2017
(št.: 248/2017) ter njenih dopolnitev z dne 6.2.2018 in 30.3.2018 za izvajanje posebnih socialnih
programov organizacije izpolnjuje pogoje 3., 4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi
sredstvi FIHO. Organizaciji se odobri delno sofinanciranje v višini 70.000,00€.
Člani sveta so z javnim glasovanjem SOGLASNO z 18 glasovi ZA, sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP št. 39:
Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, se na podlagi
prošnje z dne 9.4.2018 in skladno z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev
FIHO, odobri sprememba namembnosti odobrenih naložbenih sredstev za leto 2018 iz »Nakupa
prenosnika« v »Nakup fotokopirnega stroja v višini 700,00€, pri čemer bo društvo razliko v ceni
krilo iz lastnih sredstev.
SKLEP št. 40:
Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, se na
podlagi 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zavrne prošnja z dne 19.2.2018
za rezervna sredstva FIHO v višini 8.000,00 € iz rezervnega sklada humanitarnih organizacij za leto
2018.
SKLEP št 41:
Društvu Enota reševalnih psov Slovenije, Zapoge 3d, 1217 Vodice, ki se je pritožilo na Nadzorni
odbor FIHO glede sklepa Sveta FIHO št.: 973-H141/2017 dne 20.12.2017, se po ponovni obravnavi
vloge na javni razpis FIHO za leto 2018, zavrne financiranje iz sredstev FIHO za leto 2018.
AD/11
Razno
Pod točko razno je Edo Pavao Belak, člane sveta seznanil s pismom Šenta, Slovenskega združenja za
duševno zdravje, v katerem opozarjajo na zaskrbljenost, s katero se srečujejo ob nastali finančni
situaciji – nižanju realizacije izplačil mesečnih dvanajstin odobrenih sredstev FIHO v letu 2018.
V zvezi s to tematiko je predsednik sveta predlagal, da se kot samostojna točka dnevnega reda
čimpreje uvrsti na eno od prihodnjih sej Sveta FIHO.
Člani Sveta so uskladili termin naslednje seje in sicer v četrtek, 7.6.2018 ob 9:00 uri.
Predsedujoči je sejo zaključil ob 12,00 uri.
Zapisala:
Breda OMAN

Predsednik sveta FIHO:
Andrej KLEMENC
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