Številka: 980-BO/2017
Datum: 20.12.2017

čistopis

ZAPISNIK
2. korespondenčne sejo Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS,
ki je potekala od srede 29.11.2017 do četrtka 30.11.2017 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, , Eva Gračanin, Ljubo
Hansel, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Milan Klajnšek, Andrej Klemenc, Alojz Kovačič, Darjan
Mencigar, Andrej Pagon, Zdenka Ornik, Martina Piskač, Aleksandra Rijavec Škerl, Alojz Rudolf,
Dragica Sajko, Simona Stegne, Polona Šmid, Ljiljana Vučenović in mag. Helena Zevnik Rozman.
Glasovanja se niso udeležili: Damijan Jagodic, Polona Car in Simon Švarc.
Korespondenčna seja je potekala po predlaganem dnevnem redu in sicer:

DNEVNI RED:
1. Imenovanje člana v Nadzorni odbor FIHO
AD/1
Predsednik Sveta FIHO Andrej Klemenc je v obrazložitvi iz vabila na korespondenčno sejo
člane Sveta FIHO seznanil, da ima v skladu z veljavnimi Pravili FIHO fundacija nadzorni odbor,
sestavljen iz treh članov. Imenuje jih Svet fundacije iz uveljavljenih strokovnjakov na
področju invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva na podlagi predlogov Vlade
Republike Slovenije in Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in humanitarnih
organizacij.
Svet FIHO je na 3. seji 14.9.2017 na podlagi prejetih predlogov za imenovanje članov v
Nadzorni odbor FIHO sprejel ugotovitveni sklep, s katerim je v nadzorni odbor imenoval
Mitja Čandra, Gregorja Kobala in mag. Vladimirja Pegana.
Glede na to, da je Gregor Kobal zaradi konflikta interesov, z imenovanjem na funkcijo
direktorja FIHO (z dnem 12.10.2017) podal odstopno izjavo od članstva v Nadzornem odboru
FIHO, je predsednik Sveta FIHO dne 25.10.2017 z dopisom pozval člane Sveta FIHO,
imenovane na predlog humanitarnih organizacij, da oblikujejo usklajen predlog za enega
člana Nadzornega odbora FIHO.
Predsednik sveta je v obrazložitvi v vabilu člane sveta seznanil, da so v skladu s pozivom
predsednika sveta, 12. členom Poslovnika o delu konstitutivne seje Sveta FIHO in 28. členom
Pravil FIHO, pozvani člani sveta FIHO posredovali usklajen predlog, da za člana Nadzornega
odbora Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji,
na mesto Gregorja Kobala Svet FIHO imenuje mag. Vilka Kolbla – CV in Europass sta bila
priložena vabilu.
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Predsednik sveta je v obrazložitvi v vabilu člane sveta tudi seznanil, da predlagatelji glede na
njegovo izobrazbo in predstavljene izkušnje menijo, da bo imenovani mag. Vilko Kolbl znal
preverjati delovanje fundacije v skladu z veljavnimi predpisi in akti fundacije. Ker pozna
delovanje organizacij, katere se financirajo preko fundacije, bo vsekakor aktivno in kvalitetno
presojal v slučaju pritožb organizacij v zvezi z delovanjem FIHO in načinom financiranja
naslovljenih na NO.
Strokovna služba je v roku prejela 20 veljavnih glasovnic iz katerih je razvidno, da je
predlagani sklep sprejet soglasno, z 20 glasovi ZA in sicer:
SKLEP št. 1:
Svet FIHO na predlog članov Sveta FIHO, imenovanih s strani humanitarnih organizacij, z
dne 10.11.2017 v Nadzorni odbor FIHO imenuje mag. Vilka Kolbla.

Zapisala:
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO
Andrej KLEMENC
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