Številka: 979-BO/2017
Datum: 20.122017

čistopis

ZAPISNIK
1. korespondenčne sejo Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS,
ki je potekala od torka 17.10.2017 do srede 18.10.2017 med 9,00 in 14,00 uro po e-pošti in po
telefonu.
Na seji so sodelovali člani sveta FIHO in sicer: mag. Edo Pavao Belak, Vinko Bilić, Polona Car, Eva
Gračanin, Ljubo Hansel, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Milan Klajnšek, Andrej Klemenc, Alojz
Kovačič, Darjan Mencigar, Andrej Pagon, Aleksandra Rijavec Škerl, Alojz Rudolf, Dragica Sajko, Simona
Stegne, Simon Švarc, Ljiljana Vučenović in mag. Helena Zevnik Rozman.
Glasovanja se niso udeležili: Damijan Jagodic, Zdenka Ornik, Martina Piskač in Polona Šmid.
Korespondenčna seja je potekala po predlaganem dnevnem redu in sicer:
DNEVNI RED:
1. Predlog besedila sklepa k 2. točki 4. seje Sveta FIHO z dne 10.10.2017
AD/1
Svet FIHO je na podlagi Javnega razpisa za direktorja FIHO (Uradni list št. 50 z dne 15.9.2017) na 4. seji
dne 10.10.2017 imenoval Gregorja Kobala. Gregor Kobal je po prenehanju mandata predhodnemu
direktorju dne 11.10.2017 nastopil funkcijo direktorja FIHO dne 12.10.2017 in bo do pridobitve soglasja
Vlade Republike Slovenije k imenovanju, opravljal funkcijo kot vršilec dolžnosti.
Predsednik Sveta FIHO Andrej Klemenc je v obrazložitvi iz vabila na korespondenčno sejo člane Sveta
FIHO seznanil, da mora na podlagi 9., 17. in 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
21/13, 78/13 – popr., 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl.US), določil Pravil Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/99, 89/99,
45/05, in 23/08), 4. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št.
44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 – ZŠpo-1), ter sklepa 4. seje Sveta FIHO z dne
10.10.2017, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Stegne
21 c, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik sveta Andrej Klemenc z novoimenovanim direktorjem skleniti
delovno razmerje. Glede na to, da na 4. seji ob obravnavi zadevne točke dnevnega reda ni bilo niti
predlaganega, niti sprejetega eksplicitnega besedila sklepa o tem dejanju, je predlagal v sprejem
naslednja sklepa:
Predlog sklepa št. 1:
Predsednik Sveta FIHO z novoimenovanim direktorjem Gregom Kobalom v skladu z 18. in 19. členom
Pravil FIHO in Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest sklene individualno pogodbo, v kateri morajo biti
upoštevana priporočila računskega sodišča tekom revizijskega postopka in ne odstopa od pogodbe,
katero je FIHO sklenil s predhodnim direktorjem.
Predlog sklepa št.2:
Fundacija posreduje Vladi Republike Slovenije obvestilo o izvolitvi direktorja FIHO ter jo zaprosi za izdajo
soglasja k imenovanju.
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Strokovna služba je v roku prejela 19 veljavnih glasovnic iz katerih je razvidno, da sta
predlagana sklepa št. 1 in št. 2 - sprejeta s 13 glasovi ZA, 5 PROTI in 1 VZDRŽANIM in sicer:
SKLEP št. 1:
Predsednik Sveta FIHO z novoimenovanim direktorjem Gregom Kobalom v skladu z 18. in 19. členom
Pravil FIHO in Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest sklene individualno pogodbo, v kateri morajo
biti upoštevana priporočila računskega sodišča tekom revizijskega postopka in ne odstopa od
pogodbe, katero je FIHO sklenil s predhodnim direktorjem.
SKLEP št.2:
Fundacija posreduje Vladi Republike Slovenije obvestilo o izvolitvi direktorja FIHO, ter jo zaprosi za
izdajo soglasja k imenovanju.

Zapisala:
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO
Andrej KLEMENC
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