
Z A P IS N I K

12, izredne seie Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2016 - 2020, ki ,e bila v
sredo, 15.05.2019.ob 18.00 uri v sejni sobi Doma dr. Janka Benedika Radovljica

Stevilka: 9OOO - 13 l2Or9-I

PRISOTNI iLAtrtt SVftn: Katarina Kramar, Nadja Gantar, Fajfar Branko, Humerca Miha, Mariana Karla

Rebernik, Zadnikar Renata, Daia Toman Touruk, Djamastagid Ajda

ODSOTNI: Lidija Kaudevii Pohar

OSTALI PRISOTNI:

1. Anja Novak - zapisnikarica.

elanica Sveta, ga. Nadja Gantar vse prisotne pozdravila in seznanila, da je bil v ponedeljek, dne 13.05.2019 na

MDDSZEM sklican sestanek, katerega se je udeleZila samo ona, zato je od MDDSZEM tudi prejela pooblastilo
za sklic in vodenje seje Sveta. Dnevni red tokratne izredne seje.ie bil predlagan s strani MDDSZEM. MDDSZEM
je zavzelo staliife, da je zaieleno, da je predsednik Sveta zavoda predstavnik ustanovitelja in ne predstavniki

delavcev ali stanovalcev. V mesecu juniju 2019 se lahko prifakuje novega ilana Sveta.

DNEVNI RED:

l. Odstop prcdsednice Sveta Dlg go. Lidije Koufievii Pohot z mesta prcdsedniko Sveto DtB in dlonstvo

v Svetd DtB.

ll. lzvolitev noveEa predsednika sveto DlB.

l, Odphonje og 20 delovno mesto direkorjo Domo dr.lonko Benediko Rodovljia.
lV. Rdzno.

Dnevni red je soglasno sprejet s strani 8 ilanov Sveta.

Ad-ll odstop prcdsednice Sveto DIB gd. Lidiie Kouievit Pohot z mesto predsednika Sveta DJB in tlanstva v

Sveto DtB.

alan Sveta ieli, da so vsi ilani Sveta seznanjeni s pogodbami, kijih je bivia direktorica ga. Resman podpisala s

predsedniki Sveta v vseh n.ienih mandatnih obdobjih, z opozorilom na f. in 7. ilen pogodbe o zaposlitvi, ter
glede predhodno podanih pripomb s strani dlanov Sveta doma, ki so bile posredovane v tajniStvo dne

19,05.2017, s strani Fajfar Braneta, kot pooblaitenca predsednice Lidije Kauievid Pohar.

Sklep 12.1.: svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica spreime odstoo Lidiie KauEevit Pohar iz mesta
predsednice sveta DJB z dne 11.04.2019.

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 dlanov Sveta.

Sklep.ie soglasno sprejet.

Sklep 12.2,: Odstop Lidiie Kautevit Pohar iz mest predsednice Sveta DJB stopi v veliavo z dnem spreietia

nienesa odstopa na Svetu DJB, z dnem 15.05.2019.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 8 dlanov Sveta.

Sklep je soglasno sprejet.
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Ad-ll) lzvolitev novega prcdsedniko Sveto DtB.

Clanica Sveta pove, da ie staliSae MDDSZEM, da bi bil predsednik Sveta ilan ustanovitelia, vendar to ni nujno.
Predsednika Sveta lahko predlaga vsak.

alanici Sveta predlagata za predsednico Sveta DJB, ga. Mariano Karlo Rebernik. Drugih predloBov ni bilo!
Predlagana kandidatka sprejme predlagano kandidaturo.

Skleo 12.3.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica za novega predsednika sveta DJB izvoli Mariano Karlo

Rebernik, z dnem 15.05.2019.

Sklep 12,4.: P.edsedniku Sveta DJB nastopi mandat z dnem izvolitve. in sicer z dnem 15.05.2019. za

mandatno obdobie tePa Sveta DJB.

Za sprejetje obeh predlaganih sklepov je glasovalo 8 flanov Sveta.

Sklep je soglasno spreiet.

alanica Sveta ga. Gantar preda besedo novi predsednici Sveta DJB, ga. Mariani Karli Rebernik.

Predsednica Sveta se zahvali za zaupanje in povpra5a vse alane Sveta, kako si predstavljajo in ielijo, da biSvet

deloval do konca mandata. Zelja vseh je bila, da se na sestankih razpravlja konstruktivno, strpno in da bi bile

vse naie usmeritve dela namenjene izboljlanju zadovoljstva stanovalcev, zaposlenih in tudi ugleda DJB.

Predsednica Sveta predlaga razsiritev dnevnega reda s todkami lll., lV:, V., in Vl.:

DNEVNI RED:

l. odstop prcdsednice Sveto DIB go. Lidiie Koueevit Pohot z mesta prcdsednikd sveto DIB in ehnstvo

v Sveta DJB.

tl. lzvolitev novega Nedsedniko Svetd DJB.

ttl. ustni odstop podprcdsedniko svetd DIB g. Fdjlor Brunkoto z mesto podwedsedniko svetd DlB,

lv. lzvolitev novego podptedsednikd Svetd DJB,

v. Odphanje vlog zo delovno mesto direktorja Domo dr. lonko Benedikd Rodov0ica.

vl. sprcmembo Stotuto in Poslovniko Doma dt, ldnkd Benediko v delu, ki se nonoia nd imenovanie

nomestniko dhektorja zd zdrovstveno nego in oskrbo.

Vll. Rdzno.

Raziirjeni dnevni red je soglasno sprejet s strani 8 Elanov Sveta.

Adl,l) ustni odstop podprcdsednikd Svetd Dlg g. Fojlor Brunkoto z mesta podprcdsedniko Svetd DlB.

Sklep 12.5.: Svet Doma dr, Janka Benedika Radovliica spreime ustni odstop Faifar Brankota z mesta
podoredsednika Sveta DJB z dne 15.05.2019.

Sklep 12.6.: Odstop Faifar Branka iz mest podpredsednika Sveta DJB stooi v veliavo z dnem 15.05.2019.

Za sprejetje predlaganih sklepov je glasovalo 6 ilanov Sveta, 1 tlan Sveta je glasoval proti, 1 dlan Sveta se je

glasovanja vzdrial.

AdlV) lzvolitev novego podpredsednika Svetd DlB, lr t
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elanica Sveta predlaga ga. Dalo Toman Tourok za podpredsednico Sveta DJB. Edini predlog kandidatke za
podpredsednico je bil dan na glasovanje.

sklep 12,7.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica za novo podpredsednico sveta DJB izvoli DaSo Toman
Touruk, z dnem 15.05.2019.

Za sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 6 dlanov Sveta, 1 dlan se je glasovanja vzdrial.

Ad- V) Odphonje vlog za delovno mesto direkoio Domo dr. ldnkd Benediko Radovliico,

Pregled vlog za delovno mesto direktorja glede izpolnjevanja osnovnih pogojev razpisa:

PRIIMEK 
'N 

IME
Sttokovni
izpit ZSV

Sttokovnl izpit
direkor (ni pogoj)

Strokovno
izobtozbd

Program
delo lzjava

Delovne
izkuinje

GRZETI. SPELA

NE ne da da da da
GRIL ALEN

DA da da da da da
VAUAVEC MAJA

DA ne da da da da

SkleD 12.8.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica se ie seznanil s tremi l3) preietimi vloRami za delovno
mesto direktoria DJB. Vse preiete vloge so bile pravoEasne.

Sklep 12.9.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica vabi na razsovor za delovno mesto direktoria DJB

kandidata Gril Alen in Valiavec Maia. Razqovori bodo potekali v ponedeliek dne 27.05,2019 ob 18.10 uri in
ob 18.30, uri.

Vabilo kandidatoma se poSl.je iz tajniStva, dne 16.05.2019.

Sklep 12.10.: Do naslednie seie Sveta se oripravi osnutek skleDa o imenovaniu in obvestila o ne izbiri.

Za sprejetje predlaganih sklepov je glasovalo 8 ilanov Sveta.

Predlagani sklepi k todki V. dnevnega reda so soglasno sprejeti.

Ad-Vl) Spremembo Stotuta in Poslovniko Domo dr. lanka Benediko v delu, ki se nonoia na imenovonje
nomestniko direktorlo zo zdravstveno nego in oskrbo.

Na predlog dlanov Sveta DJB, se prisojnost imenovanja in razreiitev namestnika za zdravstveno nego in oskrbo
navede med naloge in odgovornosti direktor.ia DJB.

Sklep 12.11.: Svet Ooma dr. Janka Benedika Radovliica spreieme Dopolnitev Statuta Doma dr. Janka
Benedika Radovliica 5t. 0070-1/2009-12 z dne 26.02.2019.

Sklep 12.12.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica spreime Soremembe in dopolnitve Poslovnika o delu
Sveta Doma Dr. Janka Benedika Radovliica 5t. 0070-1/2009-13 z dne 25.02.2019.

Za sprejetje predlaganih sklepov je glasovalo 8 ilanov Sveta.

Sklepa sta soglasno sprejeta.

Ad-v ) Rdzno.

Predsednica Sveta je navedla naslednje ugotoviwe: 4
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t' 1. TainiStvo DJB obvesti MDDSZEM o treh (31 preietih vlogah ra delovno mesto direktoria DJB.

Razpisne pogoie izpolniuieta vloqi dveh kandidatov. ena vloga pa ie nepopolna zaradi

neizpolnievania posoiev. Na MDDSZEM se posreduie CV obeh kandidatov, ki izpolniuieta posoie za

delovno mesto direktoria DJB.

2. Tainistvo DJB obvesti MDDSZEM o izvoliwi nove predsednice Sveta DJB. Ea. Mariane Karle Rebernik.

Z MDDSZEM se kontaktira preko elektronskesa naslova tainiitva, po predhodni seznanitvi
predsednice Sveta DJB.

3. vsem Elanom sveta se na elektronske naslove posreduie cv, ier program razvoia in vodenia DJB

obeh kandidatov. ki izpolniuieta razpisne oosoie za delovno mesto direktoria DJB.

4. (ontaktna oseba za sodelovanie z MDDg-iem ie dr. Marina Karla Rebernik.

Uprava do izvedbe razgovorov naredi podrobnejii pregled prejetih vlog, glede izpolnjevanja pogojev za

delovno mesto direktorja DJB primerjalno z vsebino vlog in zahtevami v razpisu.

elani Sveta Zelijo, da odvetnik g. Sajovic seznani ilane Sveta o postopku odpovedi ga. Sonje Resman na sodiidu.

Odvetnik B. Sajovic naj kontaktira predsednico Sveta.

Naslednja izredna seja Sveta Doma bo dne 20.05.2019 ob 18h, kjer se bo obravnavalo revizijsko poroailo.

Seja je bila zakljutena ob 20.00 uri.

ZAPISALA:

Ania Novak

PREDSEDNI€fSVETA: t /ry*fiiyp"/ | / /'
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