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Z A P I S N I K
8. seje Sveta FIHO, ki se je pričela v četrtek 7.6.2018 ob 9:00 uri in nadaljevala 21.6.2018 ob 8:00 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, 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.
Milan Klajnšek – prisoten samo na prvemu delu 8. seje, Simon Švarc in Ljiljana Vučenović – prisotna
samo na nadaljevanju 8. seje Sveta FIHO.
Ostali vabljeni: Gregor Kobal – v.d.direktor FIHO – prisoten na prvem delu 8. seje, na drugem pa
opravičeno odsoten, mag. Vladimir Pegan – predsednik Nadzornega odbora FIHO, Maja Čarni Pretnar,
llm. – prisotna na drugem delu 8. seje in Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO.
Predsednik Sveta FIHO je uvodoma pozdravil vse prisotne, se zahvalil za udeležbo in ugotovil da je
sklepčnost zagotovljena.
Predlagal je, da se z glasovanjem odloči o obravnavi dodatne dokumentacije, katera je bila
posredovana izven določenega roka in sicer k 3. točki dnevnega reda, o predlogu zapisnika 7. seje
Sveta FIHO in Poročilu o realizaciji sprejetih sklepov.
Člani Sveta FIHO so s 17 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov) in 2 PROTI sprejeli
naslednji sklep:
SKLEP št. 1:
Predlog zapisnika 7. seje Sveta FIHO z dne 8.5.2018 in poročilo o realizaciji sklepov te seje bo Svet
FIHO obravnaval na naslednji seji.
V nadaljevanju je predlagal sprejem dnevnega reda in sicer:
DNEVNI RED:
1. Poročilo razpisne komisije in predstavitev kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa za
direktorja FIHO,
2. Imenovanje direktorja FIHO,
3. Predlog Poročila o delu FIHO v letu 2017,
4. Predlog Komisije za pripravo aktov FIHO za dopolnitev internih aktov FIHO,
5. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in
humanitarnim organizacijam,
6. Razno.
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Člani Sveta so z javnim glasovanjem SOGLASNO z 20 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 20
članov) sprejeli predlagani dnevni red.
AD/1
Poročilo razpisne komisije in predstavitev kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa za
direktorja FIHO,
Predsednik Sveta FIHO je uvodoma predstavil poročilo razpisne komisije, imenovane na 3. seji sveta,
katera je pregledala prispele vloge na podlagi javnega razpisa za direktorja FIHO in ugotovila, da je
FIHO v predpisanem roku prejela šest vlog. Prisotne je seznanil, da so člani kandidacijske komisije
enotno ugotovili, da kandidati Gregor Istenič, Stanežiče 2, 1210 Ljubljana Šentvid, Vladimir Kukavica,
Ulica Janeza Koprivnika 6, 3214 Zreče in Štefan Kušar, Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana, izpolnjujejo
formalne razpisne pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja FIHO in so povabljeni na sejo, da
osebno predstavijo prednostne naloge in vizijo razvoja FIHO.
Medtem, ko kandidati Gregor Kobal, Trg 16, 5292 Renče, Luj Šprohar, Zofke Kvedrove 22, 1000
Ljubljana in Sabina Zorec, Rakitna 299, 1352 Preserje, ne izpolnjujejo vseh formalnih pogojev javnega
razpisa, zato je kandidacijska komisija odločila, da se njihove vloge izloči iz nadaljnje obravnave.
Z gradivom za sejo so bili članom sveta posredovani življenjepisi kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje in njihove vizije razvoja FIHO s prednostnimi nalogami.
Predsedujoči je prisotne seznanil, da je strokovna služba FIHO tik pred sejo prejela odstopno izjavo z
obrazložitvijo kandidata Štefana Kušarja. Odstopna izjava z razlogi odstopa je bila, s ciljem seznanitve
vseh članov sveta, na sami seji tudi glasno prebrana.
V nadaljevanju sta svoje izkušnje, vizijo razvoja in prednostne naloge fundacije predstavila kandidati
Vladimir Kukavica in Gregor Istenič. Kandidatoma so člani sveta po zaključenih predstavitvah postavili
dodatna vprašanja, na katera sta odgovarjala.
Nekaj članov sveta, imenovanih s strani NSIOS, je izpostavilo tolmačenje izpolnjevanja razpisnega
pogoja »tožbenega postopka« in o »priloženi dokumentaciji – potrdila o državljanstvu« za kandidata
Vladimirja Kukavico. Glede na to, da so bila mnenja glede izpolnjevanja pogojev in priložene
dokumentacije za g. Kukavico deljena, so člani sveta menili, da je potrebno v zvezi s tem pridobiti
pravno mnenje. Prav tako so se odločili za pridobitev pravnega mnenja za kandidata Luja Šproharja,
katerega vlogo je kandidacijska komisija izločila iz nadaljnje obravnave, ker ni priložil življenjepisa.
Člani sveta so s 14 glasovi ZA in 6 VZDRŽANIMI sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP št. 2:
Svet FIHO je zaradi proceduralnih zapletov glede kandidacijskega postopka za imenovanje direktorja
FIHO, prekinil obravnavo te točke dnevnega reda in odločil, da se 8. seja Sveta FIHO z vsemi točkami
dnevnega reda nadaljuje 21.6.2018 s pričetkom ob 8:00 uri.
SKLEP št. 3:
Do nadaljevanja seje je potrebno pridobiti pravno mnenje glede naslednjih vprašanj:
 Ali je bila vloga Vladimirja Kukavice s strani kandidacijske komisije pravilno ocenjena kot
popolna in se ga je povabilo na predstavitev?
 Ali je postopkovno pravilno, da se kandidata Luja Šproharja dodatno poziva k dopolnitvi
vloge in se ga povabi na predstavitev, čeprav je kandidacijska komisija ugotovila, da ni
priložene ustrezne dokumentacije?
 Ali smo s prekinitvijo seje ravnali pravilno in nadaljujemo sejo sveta po pridobitvi
strokovnega pravnega mnenja?
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Ali je pravilno, da glasujemo o vseh treh kandidatih ali glasujemo o dveh ali samo o enem
kandidatu?
Ali bi bilo potrebno, da zaradi proceduralnih zapletov ponovimo javni razpis?

in pripraviti predlog za postopkovno pravilen razplet za zaključitev postopka imenovanja.
Nadaljevanje 8. seje Sveta FIHO je potekalo v četrtek, 21.6.2018 s pričetkom ob 8:00 uri z
dopolnitvijo 3. točke dnevnega reda – Predlog zapisnika 7. seje Sveta FIHO z dne 8.5.2018 in poročilo
o realizaciji sklepov.
AD/2
Imenovanje direktorja FIHO,
Uvodno obrazložitev je predstavil predsednik sveta. Povedal je, da je kandidacijska komisija pregledala
pridobljeno strokovno pravno mnenje, ki ga je na podlagi zaprosila v.d.direktorja FIHO posredovala
pravna svetovalka FIHO Maja Čarni Pretnar, llm.
V obrazložitvi je Maja Čarni Pretnar izpostavila, da
- akti FIHO ne vsebujejo procesnih določb o izpeljavi razpisa,
- v kolikor ni posebnih določb v aktih FIHO-a o postopkih razporeditev sredstev vodenih na
FIHO-u, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku,
- podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah ni potrebno priložiti, ker bi si naj te podatke upravni
in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil
izmenjavali na podlagi zakona (139. člen) in zato ni potrebe po obremenjevanju stranke. Četrti
odstavek pa določa, da vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o
dejstvih iz uradnih evidenc, če stranka ta dejstva pred organom dokaže z osebnim
dokumentom ali drugo javno listino,
- glede nepopolne ali nerazumljive vloge pa ureja 67. člen ZUPa.
Prisotne je seznanila z dejstvom, da upravno procesno pravo dopušča dopolnitev vloge oziroma poziv
za dopolnitev vloge, kadar le tej manjkajo vse sestavine. Iz dokumentacije v procesu namreč izhaja, da
dve vlogi ob prvotni predložitvi nista vsebovali vseh sestavin zahtevanih v razpisu, in sicer ena vloga ni
vsebovala potrdila o državljanstvu, drugi pa je manjkal življenjepis, kar terja poziv k dopolnitvi, ali
pisno ali ustno, v nekem razumnem roku in nato, v kolikor so vloge ustrezno dopolnjene, s postopkom
nadaljevati.
Predsedujoči je izpostavil, da je bil Kandidat Vladimir Kukavica dne 6.6.2018 s strani kandidacijske
komisije ustno pozvan k dopolnitvi vloge s potrdilom o državljanstvu in potrdilom, da ni v kazenskem
postopku. Dokumentacijo iz poziva je na predstavitvi dne 7.6.2018 tudi predložil članom Sveta FIHO.
Upoštevajoč pravno mnenje glede vloge Vladimirja Kukavice, kjer ni bilo predloženega potrdila o
državljanstvu, bi bilo v primeru, da bi šlo za »klasičen« upravni in drugi državni organ, organ
samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, mogoče celo trditi, da predložitev
dokazila ni niti potrebna, saj bi si ga morali priskrbeli sami.
Glede vloge kandidata Luja Šproharja, pa bi bilo mogoče verjeti, da je življenjepis pomotoma izpadel iz
prijave, saj se po naravi stvari, ko se nekdo prijavlja na razpis, pričakuje da se pripravi in predloži
življenjepis.
Kandidacijska komisije je ugotovila, da so bili pridobljeni vsi zahtevani dokumenti pred dejansko
predstavitvijo in odločanjem, zato ni ovir za nadaljevanje postopka.
Člani kandidacijske komisije so enotno ugotovili, da kandidati Gregor Istenič, Stanežiče 2, 1210
Ljubljana Šentvid, Vladimir Kukavica, Ulica Janeza Koprivnika 6, 3214 Zreče in Luj Šprohar, Zofke
Kvedrove 22, 1000 Ljubljana izpolnjujejo formalne razpisne pogoje za zasedbo delovnega mesta
direktorja FIHO. Kandidata Gregor Istenič in Vladimir Kukavica sta na seji Sveta FIHO 7.6.2018 že
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osebno predstavila prednostne naloge in vizijo razvoja FIHO, Luj Šprohar pa je povabljen, da to stori na
nadaljevanju 8. seje Sveta FIHO.
Predsedujoči je zaključi, da iz strokovnega pravnega mnenja sledi, da je FIHO procesno pravilno
postopal, zato naj se seja nadaljuje in se sklicuje na smiselno uporabo ZUP-a ter namen postopka – to
je odločati o vsebini, ki jo kandidati ponujajo.
Člani sveta so z gradivom za sejo prejeli tudi pismo NSIOS, kateremu je bilo priloženo »pravno mnenje
Boruta Severja, univ.dipl.iur., o ravnanju v skladu s predpisi« v procesu izvedbe razpisa za imenovanje
direktorja FIHO. Kot primer sodne prakse je bila priložena tudi sodba, v kateri je Upravno sodišče RS
odločilo v zadevi uvrstitve kandidata v izbirni postopek v primeru nepopolne prijave. V zvezi z
navedenimi dokumenti je Maja Čarni Pretnar, llm. pojasnila, da zadevni primer sodne prakse v nobeni
točki ni primerljiv z obravnavano temo FIHO in ponovno izpostavila navedena dejstva iz uvodnih štirih
alinej.
V razpravi, v kateri so sodelovali: Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Martina Piskač, Ljubo Hansel in Maja
Čarni Pretnar so bili izpostavljeni dvomi izpolnjevanju pogojev posameznih kandidatov in o procesni
pravilnosti postopka.
Člani sveta so s 14 glasovi ZA in 8 PROTI sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 4:
Svet FIHO upoštevajoč pravno mnenje sprejema odločitev kandidacijske komisije, da pogoje javnega
razpisa za direktorja FIHO, objavljenega v Uradnem listu RS št. št. 32, z dne 11.5.2018, izpolnjujejo
trije kandidati in sicer: Gregor Istenič, Stanežiče 2, 1210 Ljubljana Šentvid, Vladimir Kukavica, Ulica
Janeza Koprivnika 6, 3214 Zreče in Luj Šprohar, Zofke Kvedrove 22, 1000 Ljubljana.
V nadaljevanju je kandidat za direktorja FIHO Luj Šprohar, predstavil svoje izkušnje, vizijo razvoja in
prednostne naloge fundacije, s katerimi bi pričel v primeru izvolitve.
Predsedujoči je po predstavi kandidata za direktorja, predlagal imenovanje volilne komisije in sicer
Mirjam Kanalec, Ljubo Hansel in Simon Švarc.
Člani sveta so SOGLASNO z 21 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 5 :
Svet FIHO imenuje volilno komisijo v sestavi Mirjam Kanalec – predsednica ter Ljubo Hansel in
Simon Švarc za člana.
V nadaljevanju je potekalo tajno glasovanje, volilna komisija pa je v 15 minutnem premoru odprla
glasovalno skrinjico, preštela glasovnice in ugotovila izid glasovanja.
Predsednica volilne komisije je članom sveta sporočila izid glasovanja in sicer:
Od skupno 22 razdeljenih glasovnic, je komisija ugotovila, da je bilo vseh 22 veljavnih. Od tega je:
 Gregor Istenič prejel 7 glasov
 Vladimir Kukavica 13 glasov
 Luj Šprohar 2 glasova
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja predstavil naslednji ugotovitveni sklep o imenovanju in
sicer:
SKLEP št. 6:
Svet FIHO na podlagi izvedenih volitev za imenovanje direktorja FIHO, za 5 letno mandatno obdobje
za direktorja FIHO imenuje Vladimirja Kukavico, rojenega 18.7.1963, stanujočega Ulica Janeza
Koprivnika 6, 3214 Zreče. Predsednik Sveta FIHO bo uredil podrobnosti glede medsebojne pogodbe
tako, da Vladimir Kukavica nastopi funkcijo direktorja FIHO čimpreje.
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Fundacija posreduje Vladi Republike Slovenije obvestilo o izvolitvi direktorja FIHO, ter jo zaprosi za
izdajo soglasja k imenovanju.
AD/3
Predlog zapisnika 7. seje Sveta FIHO z dne 8.5.2018 in poročilo o realizaciji sklepov.
Uvodno obrazložitev je podal predsednik sveta. Prisotne je seznanil s pripombami Iva Jakovljeviča na
predlog besedila zapisnika 7. seje in pozval člane sveta, da se z glasovanjem do njih opredelijo.
Predlagane dopolnitve s 3 glasovi ZA niso bile sprejete.
Člani sveta so z 12 glasovi ZA, 2 PROTI in 5 VZDRŽANIMI sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 7:
Svet FIHO v predloženi vsebini potrjuje zapisnik 7. seje Sveta FIHO z dne 8.5.2018.
Člani sveta so s 16 glasovi ZA, 1 PROTI in 3 VZDRŽANIMI sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 8:
Svet FIHO se je seznanil z realizacijo sklepov 7. seje sveta FIHO in s poročilom o aktivnostih med
obema sejama.
AD/4
Predlog Poročila o delu FIHO v letu 2017
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Sveta FIHO. Prisotne je seznanil, da je poročilo pripravljeno
po ustaljeni praksi in je strukturirano v skladu s priporočili Odbora DZ za delo, družino in socialne
zadeve. Predlagal je imenovanje delovne skupine (predsedniki organov FIHO), ki bo poročilo
pregledala in vključila morebitne korekcijske spremembe in dopolnitve in sicer.
Člani sveta so z SOGLASNO z 20 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 9:
Svet FIHO imenuje delovno skupino v sestavi Andrej Klemenc, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Ljubo
Hansel, Alojz Kovačič in Vladimir Pegan, da pregleda predlagano besedilo Poročila o delu FIHO v letu
2017 in pripravi morebitne korekcijske spremembe in dopolnitve.
AD/5
Predlog Komisije za pripravo aktov FIHO za dopolnitev internih aktov FIHO
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za pripravo aktov FIHO Alojz Kovačič. Prisotne je
seznanil, da je Komisija za pripravo aktov FIHO na svoji 4. seji dne 24.5.2018 ter na nadaljevanju 4. seje
dne 28.5.2018 na podlagi usmeritev Računskega sodišča RS pripravila predlog štirih sklepov o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ter predlog
dopolnitev Poslovnika o delu FIHO v delu, ki ureja kadrovske postopke za izvolitev članov Sveta FIHO in
izvolitev predsednika, podpredsednika in članov komisij ter nadzornega odbora FIHO.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali: Mirjam Kanalec, Helena Zevnik Rozman, Ivo Jakovljevič, Martina
Piskač, Vladimir Pegan, Andrej Pagon, Zdenka Ornik, Eva Gračanin, Vinko Bilič, Ljubo Hansel, Andrej
Klemenc, Edo Pavao Belak, Simon Švarc in Alojz Kovačič. Izpostavljena so bila naslednja mnenja in
stališča:
 člani sveta, predstavniki invalidskih organizacij so v obrazložitvah nestrinjanja predlaganim
spremembam pojasnjevali, da predlagatelj ni predložil zadovoljivih obrazložitev. Očitali so
izločitev iz postopka priprave predlogov ter da je pripravo sprememb in dopolnitev nosilnega
akta FIHO zahtevno delo in potrebujejo več časa, vsaj do septembra 2018.
 po drugi strani pa je bilo izpostavljeno dejstvo, da je predsednik komisije za pripravo aktov že
na prejšnji seji sveta pozval vse svetnike k posredovanju predlogov sprememb oz. dopolnitev
tako pravil, kot pravilnika, pa ni bilo nobenega odziva. Izpostavljeno je bilo dejstvo, da so
veljavni akti FIHO pač v nasprotju z uveljavljeno prakso in je to potrebno čimpreje urediti, k
čemur poziva tudi Računsko sodišče.
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predsednik komisije za pripravo aktov FIHO je po končani razpravi umaknil iz obravnave in
odločanja Poslovnik o delu FIHO.
Člani Sveta so z javnim glasovanjem s 13 glasovi ZA in 6 PROTI odločali o predlogu sklepa Komisije za
pripravo aktov FIHO in sicer:
Predlog sklepa št. 1:
Komisija za pripravo aktov FIHO predlaga Svetu FIHO, 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,«
Člani Sveta so z javnim glasovanjem s 13 glasovi ZA in 6 VZDRŽANIMI odločali o predlogu sklepa
Komisije za pripravo aktov FIHO in sicer:
Predlog sklepa št. 2:
Komisija za pripravo aktov FIHO predlaga Svetu FIHO, 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 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,«
Člani Sveta so z javnim glasovanjem s 13 glasovi ZA, 3 PROTI in 3 VZDRŽANIMI odločali o predlogu
sklepa Komisije za pripravo aktov FIHO in sicer:
Predlog sklepa št. 3:
Komisija za pripravo aktov FIHO predlaga Svetu FIHO, da se v 13. člen Pravilnika o merilih in pogojih za
uporabo sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam dodajo nove alineje, ki glasijo:
»predmet razpisa«,
»navedba normativov za delovanje in naložbe,«
»pogoji za financiranje«,
»ocenjevanje in priprava predloga za razporeditev sredstev«,
»posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev in pogodbe o medsebojnih razmerjih«,
»izplačila odobrenih sredstev«.
Člani Sveta so z javnim glasovanjem s 13 glasovi ZA, 3 PROTI in 3 VZDRŽANIMI odločali o predlogu
sklepa Komisije za pripravo aktov FIHO in sicer:
Predlog sklepa št. 4:
Komisija za pripravo aktov FIHO predlaga Svetu FIHO, 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«.
Člani Sveta so z javnim glasovanjem s 13 glasovi ZA, 1 PROTI in 5 VZDRŽANIMI odločali o predlogu
sklepa Komisije za pripravo aktov FIHO in sicer:
Predlog sklepa št. 5:
Komisija za pripravo aktov FIHO predlaga Svetu FIHO, da se črta 4. alinea 5. člena Pravilnika, v 20.
členu pa se na koncu prvega stavka doda besedilo: »in da se sredstva razdelijo v razmerju najmanj 75%
za financiranje socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij, največ 25% sredstev pa za
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje.«
Po zaključenem glasovanju so člani Sveta FIHO opozorili na upoštevanje drugega odstavka 17. člena
Pravil FIHO, ki določa vsebine, katere Svet FIHO sprejema z dvotretjinsko večino in sicer: »O finančnem
načrtu, zaključnem računu in pravilniku, ki ureja pogoje, merila in razporeditev sredstev fundacije, svet
odloča z dvotretjinsko večino.«
Upoštevajoč to dejstvo, predlogi sklepov od številke 1 do5 niso bili sprejeti.
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AD/6
Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in
humanitarnim organizacijam,
Predsednik Sveta FIHO je uvodoma prisotne seznanil, da je potrebno z glasovanjem odločiti o
obravnavi dodatnega gradiva k tej točki dnevnega reda, katero so člani sveta prejeli na sami seji.
Člani Sveta FIHO so z javnim glasovanjem SOGLASNO z 18 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 10:
Svet FIHO bo obravnaval dodatno gradivo – Predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov
za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v zvezi z vlogo Društva za teorijo in kulturo
hendikepa za razporeditev rezervnih sredstev za poplačilo obveznosti, vezanih na nakup prostorov.
V nadaljevanju je predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO invalidskim organizacijam podala obrazložitve k predlogoma obeh sklepov.
Člani Sveta so z javnim glasovanjem s 17 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM in 1 PROTI sprejeli naslednja
sklepa:
SKLEP št. 11:
Vloga Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, z dne 19.4.2018 ter
njena dopolnitev z dne 18.5.2018 za nakup poslovnih prostorov Medobčinskega društva gluhih in
naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO
za nakup poslovnih prostorov 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 30.000,00€.
SKLEP št. 12:
Vloga YHD Društva za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana, z dne 4.6.2018
za poplačilo preostalih obveznosti, vezanih na nakup poslovnih prostorov iz rezervnega sklada FIHO
v višini 23.000,00€, ne izpolnjuje pogoja 2. odst. 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi
sredstvi FIHO. Vloga se zavrne.
AD/7
Razno
 Poziv Računskega sodišča RS k posredovanju dokazil o uresničevanju popravljalnih ukrepov
Uvodno obrazložitev je podal predsednik sveta. Povedal je, da so člani z gradivom prejeli poziv
Računskega sodišča, s katerim poziva Svet fundacije, da v okviru svojih pristojnosti sprejme odločitve
in ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo fundacija vzpostavila ustrezno pravno podlago za neposredno in
enotno uporabo meril pri ocenjevanju programov, delovanju in naložb organizacij in za učinkovito
razdeljevanje sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam, izvedla ustrezne aktivnosti za
vračilo preveč izplačanih plač nekdanjemu direktorju FIHO, vzpostavila učinkovit nadzor nad poročili
invalidskih in humanitarnih organizacij ter zagotovila ustrezno sestavo nadzornih skupin in natančno
določitev kriterijev za določanje nadzornih ocen ter v roku 30. dni po prejemu poziva pisno sporoči
Računskemu sodišču, kako je odločil o tem pozivu.
Predsedujoči je prisotne seznanil, da bo v.d. direktor v roku posredoval ustrezen odgovor.
 Sodba YHD
Uvodno obrazložitev je podal predsednik sveta. Prisotne je seznanil s sodbo Upravnega sodišča RS v
upravnem sporu stranke YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, Ljubljana
zoper FIHO. Upravno sodišče je razsodilo, da se tožbi ugodi, da se sklep Sveta FIHO št. 908-I19/2015 z
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dne 15.12.2015 odpravi in zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek. Prisotne je tudi seznanil s
stroški postopka v višini 347,70 €, katere je tožena stranka (FIHO) dolžna povrniti tožeči stranki.
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Člani sveta so z javnim glasovanjem z 12 glasovi ZA in 4 VZDRŽANIMI, sprejeli naslednji sklepi:
SKLEP št. 13:
Odpravi se sklep sveta FIHO št. 908-I19/2015 z dne 15.12.2015 in zadolži Komisijo za ocenjevanje in
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, da o vlogi YHD –
Društva za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, Ljubljana, na podlagi javnega razpisa za
razporeditev sredstev FIHO v letu 2016, ponovno odloči.
Predsedujoči je sejo zaključil ob 11,00 uri.
Zapisala:
Breda OMAN

Predsednik sveta FIHO:
Andrej KLEMENC
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