
ZAPISNIK

11. izredne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2015 - 2020, ki je bila v

sredo, 24.10.2018 ob 18.00 uri v dvorani Doma dr. Janka Benedika Radovljica

Stevilka: 9000-16/2018-2

PRISOTNI CLANI SVETA; Lidija Kauievii Pohar, DaSa Toman Touruk, Katarina Kramar, Mariana Karla Rebernik,

Djamastagid Ajda, Humerca Miha, Fajfar Brane, Zadnikar Renata

oPRAVIaENO ODSOTNI: Nadja Gantar

OSTATI PRISOTNI:

1. Alen Gril - kandidat za direktorja DJB,

2. Ana Koren- kandidatka za direktorja DJB,

3. Anja Novak - zapisnikarica,

Predsednica pojasni, da je predsednica sindikata ga. Sabina Motoz Zelela vabilo za sejo sveta. Pridobilo se.,e
pravno mnenje s strani Nane Jauk in odvetniSke pisarne Sajovic. lz obeh mnenj izhaja, da za udeleibo
predsednica sindikata na tej seji Sveta ni pravne podlage.

Predsednica ugotavlja, da je Seja skleptna.

DNEVNI RED:

7, Potrditev zapisniko 8. izredne seje Sveto z dne 29.08.2018.

2. Potrditev zopisniko 10. redne seje z dne 10.10.2078.
j. Predstavitveni rozgovori za delovno mesto direktorjo Domo dr. Jonko Benedika Rodovljico.

4. Osnutki dokumentov o neizbiri kandidotov.

5. Rozno.

Dnevni red l'e soglasno sprejet.

Ad-Ll Potrditev zdpisniko f. i2rcdne seje z dne 29.08,2018.

Skleo 11.1.: zaoisnik 8. izredne seie z dne 29.08.2018 se potrdi.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad-21 Potrditev zapisnika 70. redne seje z dne 70.10,2018.

Sklep 11.2.: zaoisnik 10, redne seie z dne 10.10.2018 se potrdi.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad-3) Predstdvitveni rozgovori za delovno mesto direktorja Domo dr. lonka Benedika Radovljica.

PNi kdndiddt no mzgovoru je g. Alen Gril ob 78. uri.

G. Gril se predstavi in pove, da obdobje vriilca dolinosti ocenjuie kot transparentno, uspeSno in v partnerskem

odnosu s dlani Sveta zavoda. V programu je opredelil stratelke cilje, ki jih je vezal na 5 letno obdobje. V

programu bi lahko izpostavil, da je bilo v dasu opravljanja vrSilca dolinosti kot kljutno delovanje usmerjeno v

kadre, saj so se izvedle nove zaposlitve in tako se je zmanj5ala delovna obremenitev kadrov v domu. Velik
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poudarek je bil tudi na spremembah delovnih procesov v domu, saj so v lanskem letu odili klju6ni sodelavci,
kar je povzroiilo teiave pri sami organizaciji. S 5.11.2018 bo v domu zaposlena glavna sestra, pomoi zunanje

,r pravne svetovalke se bo izvajala, ko bo le to nujno potrebno. Pove, da je bil deleien tudi velike podpore s strani
zaposlenih. Velik poudarek je bil na finaninem naartu, ki je sedaj vzdrien, saj je bilo potrebno opraviaiti
preteklo investicijo v kavarno.

Go. Toman Touruk vproio: ,Kdj vas je v tem obdobju nojbolj presenetilo in koj je bil nojveiji izzivT<

G. Grit pove, da ga je najbolj ga ie presenetila neurejenost na nlvoju organizacije. Teiava je bila da je v
preteklem letu odlel kljuEni kader, naivei te:av je bilo predvsem na podrodju zdravstvene nege. Najbolj ga je
presenetilo delovanje bivie direktorice, zaietno obdobje je bilo mirno, nato pa se ie zaaelo kazati neurejenost.
Pozitivno so ga presenetili delavci, t.i. srednji mened:ment, ki so bili tako odgovorni, da so procesi nemoteno
potekali. Postavljene cilje je izpeljal na umirjen nadin, predvsem s seznanjanjem zaposlenih z vsemi potrebnimi
informacijami, preko zbora delavcev. G. Gril pove, da so predloBi zaposlenih izredno pomembni in da so bili
tudi upoitevani.

Ga. Tomon Touruk vproio: DKoko somi sebe ocenjujete, kot primernego kondidota no lestvici od 7 do
10? Koj monjko do najviije ocene?<

G. Gril pove, da bi sam sebe ocenil z oceno 9, ker poslula sodelavce, komunicira na pravi naiin, podaja

razumljiva navodila za delo, skrbi za pozitivno klimo, deluje s svojim zgledom in integriteto-

G. Gril pove, da do najviS.ie ocene manjka predvsem to, da se prvii sooaa s tako odgovornim delovnim mestom
in nima 5e rutine, ter vesaina obvladovanja stresnih situacij.

Ga. Kautevii Pohar vpraio: ,Kaj menite, koko bi vos ocenili voii nadrejeni? Nditejte 3 lastnosti.<

G. Gril izpostavi da je transparenten, verodostojen in odprt za komuniciranje.

Go. Kouievii Pohor vproio: ,) Kako pogosto naredite obhod po domu in koko pogosto ste prisotni pri
ostolih sluiboh?<<

G. Gril pove, da obhod po hiSi naredi vsaj enkrat dnevno, saj ieli dejansko videti stanje, tako da vdasih pride

tudi v popoldanskem 6asu. Prisoten je na veliko sestankih, se obiasno udeleiuje jutranjih raportov,
organizirani so redni kolegiji, do sedaj so bile Ze tri seje Strokovnega sveta, ter si vse tudi zapisuje.

Ga. Zadnikor vproia: >Kokino je voie stoliide o obisku hiinih ljubljen(kov v domu?<

G. Gril pove, da je tudi sam velik I.iubitelj hiinih ljubljenikov in da bi stanovalcem z veseljem zagotavljal
prisotnost hiSnih ljubljendkov, saj le to blaii stres ob prihodu v dom, vendar so pri tem omejitve zakonodaje.
V aasu opravljanja vr5ilca dolinosti takinega primera ni bilo, bi se pa potrudil, da bi dosegli skupni kompromis
v okviru zakonodaje.

Go. KouieviC Pohor vpraSo: DKoko ste obveiieni o smrti, premestitvi v bolniinico oli potrebi po drugi
premestitvi?.(

G. Gril pove, da ima vpogled v proste kapacitete, ter da je po ZSV potrebno uporabniku omogoaiti 5 dni za

novo namestitev. V praksi se zgodi, da je namestitev nekaj dni nezasedena, saj ljudje niso pripravljenl na

sprejem, ki so na vrsti. Socialne delavke redno obveSEata o zasedenosti kapacitet in smrtih. Sam je alan komisije
za sprejeme premestitve ln odpuste, kjer se doloaa tip nege in oskrbe ob samem sprejemu in premestitvah.

Dnevno prejema v podpis anekse s spremembami tipov oskrbe in ostalo dokumentacijo, ki jo pregleda in

podpiSe. Potrebna je striktnost in nataninost.

Ga. Rebernik vproio: >Kaj boste naredili kot direktor da bo koder, ki je nizko ploion zodovoljen? Koko

boste pridobivoli koder in le tegd motiviroli?K

G. Gril pove, da je in da bo kader pridobival s svojim pozitivnim delovanjem, predvsem z ugodno delovno klimo.
Pomembno je, da so delavci sliSani s strani vodstva in tako jim tudi ni teiko delati. Pri negovalnem kadru je
velik poudarek na stroki, tako da se motivacija zagotavlja na naain da se zagotavlja stalno strokovno
izobralevanje. So mehki naiini motiviranja, kot so neformalna druienja, Sporte aktivnosti, zdravo iivljenje,



izleti. Veliko je mogoEe narediti z izobraievanjem, da delavec dobi nadgradnjo znanja, ki ga motivira. Vodstvo
je tisto, ki dvigne in najbolje motivira delavce. Plade so predpisane in v okviru tega nagrajevanje ni mogoae.

Go. Rebernik posreduje vproionje Go. Gontor in sicer: DKokine kompetence bi morol imeti direktor, te

c. Gril meni, da bi direktor moral biti verodostojen, biti vzgled s svojim nadinom delovanja, izbiro bi ocenil tudi
na pretekle rezultate dela, osebnostne lastnosti potrebne za voditelja, ter delavnost in praviinost do
zaposlenih.

Go. Rebernik vproia: >Tekom rozgovoro ste izpostoviti, da imote podporo s stroni zaposlenih. No

koinem noiin je bito podporo ugotovtjeno?(

G. Gril pove, da je le to vidno po zaposlenih, saj le ti poslusajo, ne skadejo v besedo, potekajo konstruktivni
pogovori, ter zaposleni tudi povejo, da ga podpirajo.

G. Fojfar ocenjuje do je G. Gril seznonjen z zokonodajo, kor novezuje na vproianje go. Zodnikar glede

hiinih ljubljenikov. G. FojlorvpraSd: ,)Ali bi bild mo;nostv domu poiskoti poseben prostor, kjer bi lahko

domoii pripeljali hiinego ljubljentko z nomenom, do se oskrbovanec lohko distoncirono druii s hiinim
ljubljendkom?<

G. Gril pove, da prostori to omogoaajo in bi bila garala lahko uporabljena tudi za terapijo z iivalmi.

G. Humerco pove, do je potrebno rozviti in zoznoti potenciol zaposlenih. Ga. Humerca vproio: >tKako bi
to pri;lo do izrozo in v proksi?<

G. Gril pove, da je potrebno vzpostavitev kompetenanih modelov usposabljanja, ter na nivoju doma definirati
potrebe in potrebe zaposlenih. Delovati ,ie potrebno v skladu s strateBkimi cilji zavoda in sicer glede na vizijo

in poslanstvo. Potrebna je zavzetost zaposlenih, potencial .ie in je potrebno ugotoviti, kajje potrebno razvijati.

V praksi je to lahko preko letnih razgovorov, vzpostavitev kariernega pritakovanja zaposlenih in da se

usposabljanja naredijo na naiin, kije potreben.

Go. Kramdr pove, da iuti da tim delavcev ni najboljii in upo do se bo uredil.

G. Gril pove, da bo doloiene premike 5e potrebno narediti, da trenutno je bila osredotofenost, da se

fluktuacija ustavi. Nekateri zaposleni so negativni, vendar jih je iedalje manj.

Go. Kouievii Pohor pove, da program delo predvidevo tudi zoposlitev novega vodja FR'. Prosi zo

pojosnitev.

G. Gril pove, da so pretekle situacije pokazale da bo to potrebno izvesti. Ze sedaj se lahko predvideva, da bo

ila zadeva na sodiSde in zato ieli to zadevo uredlti preko izvedenskega mnenja. zadevo je namrea potrebno

imeti tako sigurno, da bo na sodiSau vzdrina. Trenutno sam v FRS vlaga veliko znanja in energije, dolgoroino
pa na ialost s trenutnim vodenjem FRS ne bo 5lo. Kljub revizijskemu porodilu, na Zalost to ni verodostojna

oseba za vodenje financ.

Ga. Tomon Touruk vproio: >Kokien imote pogled no Svet zovodo?<

G. Gril pove, da jih spoituje in da mu je z njimi v dast delati, saj so strokovni in vejo kaj spraiujejo. Doiivlja jih

kot zahtevne partnerje in ima obiutek, da ima dovolj samostojnosti za vodenje in odloianje, da mu Svet doma

pusti proste roke, ie je predloleno gradivo dobro pripravljeno in strokovno.

G. Humerco vproio: >Kakino bo sodelovonje z glovno sestro in koliko bo imelo proste roke pri
orgonizociji delo?<

G. Gril pove, da bo imela proste roke pri stroki, sajje prav, da je to njena pristojnost. Pozornost direktorja bo

usmerjena predvsem v delovno klimo. Glavna sestra ima Stiri mesece poskusnega dela in v tem dasu se bo

izkazalo. Potrebna je pozitivna klima, spremljanje kazalnikov.

Go. Tomdn Touruk vpraio: >Koj iz programd bo res izvedeno, soj je le to zelo podroben in obseien.

Kokina je obljuba zo reolizocijo?K



G. Gril meni, da bi lahko izpeljal vse navedeno v programu, razen selitve oddelka za demenco, kier bi znali

nastopiti zakonodajni problemi. Vse ostale toake so izvedljive in uresnidljive v 5 letih.

Predsednica Sveta doma ga. Kauaevii Pohar se kandidatu g. Grilu zahvali za razgovor.

Drugd kondidotkd na razgovoru je go. Ano Koren ob 79.uri,

Ga. Koren se predstavi in pove, da je trenutno zaposlena je na CSD Radovljica. Delovno kariero je zafela kot

zdravstvenih tehnik v UKC Ljubljana, nato pa se je odlodila za socialno delo. lma izkuinje v javnem sektorju, ter
v gospodarstvu in je pridobila dodatna znanja, ki so izven izobrazbenih okvirjev. Na CSD Radovljica dela ie 10

let v kriznem centru in 2 leti na CSD. Krizni center deluje na podoben naiin kot dom, saj je potrebno prevzeti

celotno odgovornost po strokovni plati, je veliko timskega dela, delovanje je na podroiju dodatnih programov

kjerje strogo financiranje. Bila je vodja poletnih taborov, kjerje bilo financiran.je lz donacijskih sredstev, veliko
je bilo sodelovanja z drugimi organizacijami, s financiran.iem iz UE projektov. Bilaje v. d. direktorja v Ietu 2013,

vendar je od funkcije odstopila, saj je takrat presodila, da je to najbolj prav za vse stranke. Priilo je namrei do

strokovne napake znotraj tima, kar je bilo ugotovueno tudi inipekcijsko in primer je bil medijsko izpostavljen.

Za vodenje se je odloiila, ker se je za to dutila pripravljeno, veliko ji je pomenilo, da je imela podporo Sveta

zavoda, saj le ta ni ielel sprejeti njenega odstopa, vendar meni, da se je pravilno odloiila.

V DJB se vkljuiuje iz okolja, saj v domu obiskuje frizerja in kakinega stanovalca. Pove, da je program drugaie

pisati za nekoga, ki prihaja od znotraj, kot za nekoga, ki prihaja od zunai. Najbolj pomembno se ji zdi, da so

stanovalci vedno na prvem mestu in da so svojci, ter zaposleni vpeti v delovanje organizacije. Pomembno je,

da se dom povezuje v lokalnem okolju, da se poskrbi za kakovostne storitve, da se na vseh podroijih

maksimalno poskrbi, da so vsi zadovoljni, vkljudno z zaposlenimi, saj se to prenaaa na uporabnike. Bistveni so

procesi iz naslova zagotavljanja storitev, da se skozi model preveri ali so stvari res dostopne vsem na vseh

podrodjih- kak5en je potek in kakSno je vkljuievanje.

Potreben je pogled v prihodnost, kam gre trend v svetu, kaj so potrebe v okolju, v kak5nem iasu se lahko irpajo

viri. V programu se zdi pomembno delovati v skladu z zakonodajo, zakoni, pravilniki, da se stvari odviiajo na

vseh podrodjih, da so pravno forma lno urejene. Vsak ima dolodeno podroije, kjer je boljii, zato je timsko delo

zelo pomembno, kjer je izrednega pomena zaupanje. Potrebno je povezovanje nege, raiunovodstva,

kadrovske sluibe, da se vse poveie v skrb za stanovalce, kjer se zagotavlja kakovost bivanja, da se sliSi moinost

sprememb in da se krepi lastne kompetence. Zagovarja supervizijo, predvsem zato, da je na strokovnem

podrodju moinost izmenjave mnenj in informacij, da lahko vsi lahko sodelujejo pri skupnem cilju.

Go. Kouievii Pohar vproia: >Kojje krovna zakonodojo no podroiju sociolnega vorstvo in koko potekd

finonciranje?<

Ga. Koren pove, da se glede zakonodaje ni poglobila do potankosti. Financiranje pa poteka kot sofinanciranje

s strani stanovalcev, obaine in MDDSZEM. Razlika je tudi v nadinu financiranja trine dejavnosti, kijo ne pozna.

Go. Tomon Touruk vpraio: >Ali veste s kakinimi teravomi se DIB trenutno soolo?K

Ga. Koren pove, da ve, da so bile v zadnjem letu doloiene spremembe. Meni, da os najbolj problematiini

odnosi med zaposlenimi in ugled doma.

Go. Tomon Touruk vproia: ,tAli ste pri priprdvi programa iskoli kok;ne morebitne informdciie?K

Ga. Koren pove, da je pogledala spletno stran doma in druge domove. Ni pa poizvedovala, saj se ji ne zdi

higieniino, da bi zaposlene postavljala v nelagoden poloiaj.

Ga. Tomon Touruk vproia: )Kje je nojbolj prodorno in koj se je zgodilo v primerjovi s prejinjim v. d. do

gre ponovno no vodstveno delovno mesto?(

Ga. Koren pove, daTe inovativna, zna navezati stik in zna iskati nove resurse.
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Ga. Koren pove, da zdi se ji pomembno, da deluje v lokalnem okolju. V zadnjih dveh letih se soofa tudi s

starostniki, glede namestitev starostnikov, med drugim tudi v dom. Ob zasleditvi razpisa je zafutila, da je to
pravo. Prebrala je, da je v domu trenutno 150 zaposlenih.

Go. Tomdn Touruk vproioi >tKako si predstovljote delovni don v domu in koj so glovne nologe no dnevni
ravni?<

Ga. Koren pove, da si delovni dan predstavlja kot povezovanje s timom, delovanje na novih izzivih, potreb,

vzpostavljanja kontakta s svojci, ureditev glede namestitev, urejanje pravno formalnih zadev z obiinami,
ministrstvi, ter priprava porofil. Potrebno je tudi delegirati doloiene naloge.

Gq. Tomon Touruk vproia: rKoj bi bili najveiji strohovi pred nastopom funkcije in kokine so izkuinje s

Svetom zavodo?(

Ga. Koren pove, da je njen najvedji strah odpor zaposlenih in oskrbovancev.

Ga. Koren pove, da nikoli ni bila dlanica sveta zavoda. S Svetom zavoda je sodelovala v vlogi direktorice, ko je
prisla predstavit dokumente pred Svet zavoda in ima zelo pozitivno izkusnjo. Meni, da mora imeti direktor
dober odnos s Svetom zavoda.

Go. Kouievii Pohor vproio: D Koko ste preverjoli pravilno delo v Jinontno raiunovodski sluibi?<

Ga. Koren pove, da je finandno raiunovodski sluibi potrebno zaupati, da opravlja strokovno delo, nekaj osnov

pa ie pozna. Na CSD so imeli kar nekaj teiav v aasu omejitev javnih financ in so morali biti inovativni, ko je
primanjkovalo sredstev za plafe. Seveda pride revizija, pregled z ministrstva, ki podajo pripombe in tako se

reiuje morebitne nepravilnosti.

Ga. Kouievii Pohor vproia: >Kako vidite delovno mesto nomestnice direktorjo zo podroije ZNO?(

Ga. Koren pove, da je nega kljudna in bi bilo to tesno sodelovanje. Kljub strokovni izobrazbi zdravstvenega

tehnika, nima ved znanja, saj ie dolgo Easa ni vef v zdravstvu.

G. Fajfor vpraSo: >Kdj je bil rdzlog zo oprovljonje strokovnego izpita no podroiju sociolnego vorstvo?<<

Ga. Koren pove, da le tega potrebuje kot pogoj za delo, ki ga trenutno opravlja. lma narejen tudi ZUP in nekaj

dodatnih izobraievanj na podrodju pedagoikega izobraievanja.

Go. Rebernik vpraio: ))Koko bi motivirali zoposlene, glede nd to, do so dohodki nizki in do je potrebno

zogotoviti dobro poiutje stonovolcev? <

Ga. Koren pove, da je potrebno vzpostaviti dober delovni odnos, na naiin da se vzpostavi timsko delo, da se

sledi skupnim ciljem. Motivator za dobro delo je pripadnost organizaciji, razvijanje kompetenc, potrebno je

zagotoviti da posameznik dela na delovnem mestu, v katerem je dober.

Go. Rebernikvpro;o: ttKakien odnos bi bil do prejinje direkorice ie bi le to priila no obisk v dom?<<

Ga. Koren pove, da bi bil odnos spo5tljiv. Pove, da gospe ni nikoli sredala in da je ne pozna. Pove, da nima

zadrikov, saj ve, da jo doloieni stanovalci pogreiajo in ni nii slabega, ie kdo omeni osebo, ki je bila dolgo v

domu.

Go. Tomon Touruk vproia: >Koj vos nojbolj moti in se ob tem razjezite? Koj so tiste vrline, ki vam

pomogojo, do vom uspevo in se jim ne boste odrekli? V koteri izmed noitetih vrlin znate pretirovoti?K

Ga. Koren pove, da jo razjezijo neprimerni odnosi, kjer tuti da bi posredovala, vendar tega ne naredi ker ni na

mestu. Potrebno je dopustiti da ima vsak svojo pot.

Ga. Koren pove, da je pozitivna, iznajdljiva in komunikativna. Vrlina v kateri zna pretiravati je komunikacija,

vendar se zna zaustaviti.

Go. Toman Touruk vproia: >Koj je prioriteta dober odnos med sodelavci, dosegonje ciUev ali kvolitetno

izvajonje nolog?<
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i
Ga. Koren pove, da morajo biti v sluibenem okolju na prvem mestu cilji, kvalitetno izvajanje nalog pa pripelje

!- do doseganja ciljev.

Go, Kromar vproio: )tZa koliko imojo vorovoncev v sluibi kjer je trenutno zoposleno?

Ga. Koren pove, da ima na leto je pribliino 300 strank, kjer jih je vsaj 100 takinih, s katerimi se dela dalj dasa

in se iiie reiitve.

Predsednica Sveta doma ga. Kaudevit Pohar se kandidatki ga. Koren zahvali za razgovor.

Predsednica pove, da bo na naslednji seji potekala diskusija o kandidatih za direktorja.

Ad4) Osnutki dokunentov o neizbiri kandidatov.

Ga. Novak povem, da sem pripravila osnutek sklepa
kandidatom, katero so prejeli pred zaaetkom seje vsi
predloiena v pravni pregled odvetniku.

o imenovanju direktorja in obvestilo neizbranim
dlani Sveta v fiziEni obliki. Dokumentacija ni bila

elani Sveta predlagajo, da se pripravljeni dokumenti do naslednje seje predlolijo v pregled odvetniku.

Ad-21 Rozno,

Predsednica Sveta pove, da bo naslednja seja dne 14.11.2018 ob 18.30. uri.

Seja je bila zakljuiena ob 20.00 uri.
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