
ZAPlSNIK

13. redne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2016 - 2020, kije bila v sredo,
72.12.20!8 ob 18.00 uri v dvorani Doma dr. Janka Benedika Radovljica

Stevilka: 9000-20/2018-2

Predsednica Sveta Lidija Kaudevit Pohar je podpredsednika Sveta Braneta Fajfarja telefonsko pooblastila za

vodenje 13. redne seje Sveta Doma, saj zaradi zdravstvenega stanja ne more voditi seje. Ravno tako je preko
elektronske poite obvestila tudi ostale alane Sveta, kjer je navedla, da je o tem obvestila tudi podpredsednika
Sveta Braneta Fajfarja, kije zagotovil, da bo sejo vodil on.

Po 15 minutah dakanja je podpredsednik Sveta ugotovil nesklepdnost 13. redne seje Sveta Doma.

PRISOTNI etANl SVETA: Brane Fajfar, Katarina Kramar, Ajda Djamastagia

ODSOTNI ttllt SvetA: Lidija Kauievii Pohar, Daia Toman Touruk, Mariana Karla Rebernik, Miha Humerca,
Renata Zadnikar, Nadja Ganta r

OSTALI PRISOTNI:

1. Ania Novak - zapisnikarica,
2. Alen Gril- v. d. direktorja,
3. Sabina Motoz- predsednica sindikata ZSV.

Pripomba:
Predsedujodi pove, da predsednica Sveta Doma ni odpovedala sodelovanja na seji (se ni opraviiila), temved je
samo odpovedala vodenje seje, tako jo je tudi razumel v telefonskem pogovoru. Pripomni 5e, da naain
dopisovanja preko elektronske poite, kdo ima ias in kdo ne priti na sklicano sejo poslovnik ne predpisuje.
Pravilni postopek je, da skladno z 31. tlenom Poslovnika DJB predsedujodi ugotovi sklepdnost in pri tem tudi
pove kdo se je upravidil.
Za vse, ki so se opravifili, predsedujodi ni vedel. S tem pa je bila seznanjena predsednica Sveta DJB. Tako bi
morala sejo odpovedati. Vnaprejinje dogovarjanje za prestavitev seje med doloienimi Clani je neodgovorno
dejanje do ostalih dlanov Sveta, ki so nameravali in so prilli na sklicano sejo, ki ni bila odpovedana. Tega
poslovnik ne predvideva.
Skratka, predsednica bi lahko pred sklicem preverjati udeleibo vabljenih na sejo. Po sklicu te moinosti ni, de

pa ugotovi, da bo zaradi opravifenosti dlanov Sveta seja nesklepana, bi jo morala odpovedati. Z dejanskim
stanjem pa seveda predsednica ni seznanila podpredsednika Sveta DJB, ko mu je dala pooblastilo za vodenje
seje.

Sklicateljica 13. seje mora ponovno sklicati sejo skladno s poslovnikom (31. dlen) in upostevanjem ostalih
dlenov poslovnika.

Prisotni alanici Sveta se pridruiujeta staliSau predsedujodega.

Seja je bila zakljudena ob 18.30 uri.

PODPREDSEDNIK SVETA:

Brane Fajfa r l. r.
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ZAPISNIK

13. redne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2016 - 2020, kije bila v sredo,
78.12.2018 ob 18.00 uri v sejni sobi Doma dr. Janka Benedika Radovljica, s spremembami in dopolnitvami
sprejetimi na 14. redni seji Sveta DJB dne 25.02.2019

stevilka: 9OO0-21/2018-2

PRISOTNI EtAnt SVftA: Lidija Kaudevid Pohar, DaSa Toman Touruk, Katarina Kramar, Mariana Karla Rebernik,

Nadja Ga ntar

OPRAVICENO ODSOTNI: Fajfar Brane (opraviEilo v tajniStvo), Djamastagid Ajda, Humerca Miha, Zadnikar

Renata

OSTALI PRISOTNI:

1. Alen Gril- v. d. direktorja,
2. Anja Novak - zapisnikarica.

OSTALI ODSOTNI:

1. Sabina Motoz- predsednica sindikata DJB.

Predsednica ugotavlja, da je Seja sklepdna, prisotnih je 5 Elanov.

DNEVNI RED:

l. Potrditev zaplsnika 12. redne seje Sveta DJB.

ll. Potrditev zapisnika f. izredne seje Sveta DJB.

lll. Sprejem sprememb in dopolnitev 11., 31. in 45. alena Statuta Doma dr. Janka Benedika.
lll. a Sprejem sprememb in dopolnitev 30. dlena Statuta Doma dr. Janka Benedika.

lV. Spreiem sprememb in dopolnitev 26.,29,.69,.70.,7L.,72.,73,.74,.75,.77,in78. dlena Poslovnika o

delu Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica.
lv.a Sprejem sprememb in dopolnitev 57. ilena Poslovnika o delu Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica.
V. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Domu dr. Janka Benedika.

V.a Sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Domu dr. Janka Benedika.

Vl. Sprejem Pravilnika o kriterijih razvrs6anja uporabnikov v posamezne vrste oskrbe ter naiinu pladevanja

storitev Doma dr. Janka Benedika Radovljica.
Vll. Sprejem Hisnega reda Doma dr. Janka Benedikahadovljica.
Vlll. Sprejem Pravilnika o raaunovodstvu Doma dr. Janka Benedika Radovljica.
lX. Sprejem cenikov za storitve kavarne.
x. Porodilo direktorja o tekodem poslovanju DJB.

xl. Predlogi, pobude in vprasanja dlanov Sveta.

Dnevni red se spremeni:
1. Predlaga se umik toake Vlll. dnevnega reda.'Predlog je, da se Pravilnik o radunovodswu Doma dr. Janka

Benedika Radovljica da v presojo revizijski hiii in da se preveri, fe ga lahko sprejme direktor zavoda.

2. Predlaga se umik toEke Vl. dnevnega reda. Predlagano je, da se predlog Pravilnika o kriterijih

razvr5Eanja uporabnlkov v posamezne vrste oskrbe ter nadinu pladevanja storitev Doma dr. Janka

Benedika Radovljica preveri ali ga sprejema direktor ali Svet doma.

Na podlagi tretje alineje 43. ilena Poslovnika o delu Sveta doma je predsednica Sveta predlagala naslednji

sklep z namenom nadaljnje prouditve:

sklep 13.1.: alani sveta so soglasno spreieli oredlagane spremembe dnevnega reda iz razloga 43. Elena

Poslovnika o delu Sveta doma.



Sklep je bil soglasno sprejet, s strani 5 dlanic sveta.

3. Predlagano je, da se todka lll. a zdruii s todko lll., todka lv.a se zdruZi s toiko lV. in toaka V.a se zdruii
s toako v.

Sklep 13.2.: Tudi druse spremembe dnevnesa reda so bile soreiete na podlasi tretie alineie 43.tlena

Sklep je bil soglasno sprejet, s strani 5 dlanic sveta.

Spremenjeni dnevni red je soglasno sprejet.

SPREMENIENI DNEVNI RED:

L Potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta DJB.

ll. Potrditev zapisnika f. izredne seje Sveta DJB.

lll. Sprejem sprememb in dopolnitev 11.,30.,31. in 45. dlena Statuta Doma dr. Janka Benedika.
lV. Sprejem sprememb in dopolnitev 26 .,29,. 57 ., 69,.70.,7 L.,72.,73,.74,.75,.77 , in 78. tlena Poslovnika o

delu Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica.
V. Spremembe in dopolnitve Pravllnika o sistemizacUi delovnih mest v Domu dr. Janka Benedika.
vl. Sprejem Hisnega reda Doma dr. Janka Benedika Radovljica.
Vll. Sprejem cenikov za storiwe kavarne-
Vlll. Porodilo direktorja o tekodem poslovanju DJB.

lX. Predlogi, pobude in vpraianja dlanov Sveta.

Ad-ll Pottditev zdpisnika 72. redne seje z dne 74.77.2078.

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 alanic sveta.

Sklep 13.4.: zapisnik 12. redne seie z dne 14.11.2018 se potrdi.

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 dlanic Sveta.

Ad-lll Potrditev zdpisniko f. izredne seje z dne 27.77.2078.

Za razp(avo pod toiko Ad-1) dlanice Sveta zahteva'jo, da se piie v zapisnlk razprava, ki se nanaia na vsebino

dnevnega reda. To kar zahteva podpredsednik Sveta Doma, je vezano na vzdrZevanje reda na seji Sveta, kar

opredeljuje 45. dlen Poslovnika o delu Sveta Doma. S to spremembo se drtata osmi in deveti odstavek toike
Ad-1) f. izredne seje z dne 21.11.2018, ki se nadomesti z novim osmim odstavkom, ki se glasi: >Med iloni Sveto

poteko rozprovo, ki se nonoio no vsebino dnevnego redo.<

5e enkrat se vse dlane Sveta pozove k medsebojnemu spoitovanju in spoitUivemu dialogu.

Pod toako ,"rno ," ,Ir"r"ni drugi odstavek, tako da se glasi: >tiloni Sveta predlogd ne podpirojo in predlagajo,

do zopisnikor ostone isto osebo, in sicer Anjo Novok.<



, Sklep 13.5,: zapisnik f. izredne seie z dne 21.11.2018 se dopolni s predlasanimi dopolnitvami.

- Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 dlanic sveta.

Sklep 13.6,: Zapisnik f. izredne seie i dne 21.11.2018 se potrdi.

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 tlanic Sveta.

Adllll Sptejem sprcmemb in dopolnitev 77., 30., 37. in 45, ilena Stdtuto Domo dr, Janka Benediko.

V. d. direktorja je obrazloiil spremembe, ki so vezane na pripombe socialne inspekcije in vse pripombe so v

predlaga nih spremembah tudi upoitevane.

V razpravi je bilo ugotovljeno da 30. ilen Statuta ni usklajen s 73. dlenom Statuta in s 57.ilenom Poslovnika

DJ B,

Sklep 13.7.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica spreime Spremembe in dopolnitve Statuta Doma dr.
Janka Benedika Radovliica. Hkrati pa se v ietrtem odstavku 30. ilena Statuta doda nova peta alineia, ki se

slasi psistemizaciia delovnih mest v DJB(.

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 dlanic Sveta.

Sklep 13.8.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica zadolii DJB, da do naslednie seie sveta Doma pripravi

iistopis vseh sprememb in dopolnitev Statuta Doma dr, Janka Benedika Radovliica.

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 flanic Sveta.

Ad)Vl Sprejem sprememb in dopolnitev 26.,29,. 57., 69,. 7O.,77.,72.,73,. 74,.75,, 77, in 78. Elena Poslovniko

o delu Sveta Domd dr. ldnko Benedikd Rodovljica.

V. d. direktorja.je obrazloiil spremembe, ki so vezane na pripombe socialne inipekcije in vse pripombe so v

predlaganih spremembah tudi upoitevane.

V razpravi je bilo ugotovljeno, da nikjer v Poslovniku ni opredeljeno kaj storiti s prejetimi anonimnimi pisanji,

zato je bilo predlagano, da se v tem smislu tudi dopolni 69.alen Poslovnika.

Sklep 13.9.: V 69.ilenu se doda tetrti odstavek. in sicer: psvet zavoda se do anonimnih pisani ne opredeliuie

in iih ne obravnava, se pa le te hraniio v arhivu tainiStva zavoda. Direktor zavoda presodi resnost anonimnih
pisani, Direktor se sam odloii, kako se do anonimnih oriiav ooredelil<.

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 dlanic Sveta.

Sklep 13.10.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica spreime Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu

Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovliica,

Sklepje bil soglasno sprejet s strani 5 tlanic Sveta.

Sklep 13.11.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica zadolii D.lB, da do naslednie seie Sveta Doma pripravi

iistopis vseh sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovliica.

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 alanic Sveta.

Ad-Yl Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizociji delovnih mest v Domu dr. lanka Benedika,



V. d. direktorja je obrazloZil spremembe in dopolnitve Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
DJB, ki se nanasajo na delovno mesto slaiaiaar in animator.

alani Sveta so se seznanili z mnenjem k spremembi Pravilnika o sistemizacije delovnih mest s strani Sindikata

zdravstva in socialnega va rstva DJ B, z dne 17 .12.2018 in z dne 18.12.2018.

elani Sveta podajajo vodstvu DJB prlporoiilo, da se iz popisnih listov zahtevnosti delovnega mesta 6rta

konkretizirano navedbo delovnega dasa, saj za to obstajajo drugi akti in predlaga, da vodstvo preuai pravilnost

in smiselnost do te opredelitve.

Sklep 13.12.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica spreime Spremembo in dopolnitev Pravilnika o
organizaciii in sistemizaciii delovnih mest v Domu dr. Janka Benedika Radovliica.

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 alanic Sveta.

Ad-Yll Sprejem Hiinegd rcda Doma dr.lanko Benedika Rodovljica.

V. d. dlrektorja na kratko predstavi predlog novega Hiinega reda.

alani Sveta podajo pripombo na 30. dlen HiSnega reda DlB, saj niso opredeljeni zunanji obiskovalci.

sklep 13.13.: Doda se novi Eetrti odstavek 3o.ilena Hisnesa reda. ki se slasi: DKoristniki trine deiavnosti

lahko koristiio trino deiavnost izven iasa doloEenega za obroke, ki veliaio za stanovalce DJB.(

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 tlanic Sveta.

Podana je bila pripomba, da se v vseh internih aktih poenoti terminologija (stanovalec, glavna sestra, enota,

ipd.).

Sklep 13,14.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica spreime Hisni red Doma dr. Janka Benedika

Radovliica s predlapano dopolnitviio po sklepu 13.13, skupai s predlopom o uporabi enotne terminoloEiie v

vseh internih aktih DJB.

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 alanic Sveta-

Ad-Vlll Sprejem cenikov zd storitve kavorne.

V. d. direktorja predstavi predlagani novi cenik storitev v kavarni in kuhinji DlB.

Skleo 13.15.:Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica spreiema Cenik kavarne in kuhinie Doma dr, Janka

Benedika Radovliica.

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 dlanic Sveta.

Ad-Vllll Poroailo direktorja o tekoiem poslovdnju DlB.

V. d. direktorja je podal svoje porodilo 5e ustno.

Sklep 13.16.:svet Doma dr, Janka Benedika Radovliica se ie seznanil s Poroailom v, d. direktoria o tekoiem
poslovaniu zavoda,



Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 flanic sveta.

Ad{[l Prcdlogi, pobude in vpruianja dlanov Sveto.

Dokument 13.redne seje z dne 12.12.2018 ni zapisnik, vendar je lahko zgolj uradni zaznamek, da seja sveta ni
bila sklepdna, karje predsedujoti (podpredsednik Sveta) pred zadetkom seie tudi ugotovil na podlagi3l. dlena
Poslovnika o delu Sveta Doma.

Predsednica Sveta prisotne ilane Sveta obvesti, da je podpredsednika Sveta, dvakrat pozvala z sms sporoiilom,
in sicerv aetrtek dne 13.12.2018 ob 12.55 in ob L6.?9. uri, k porodilu iz 13.redne seje Sveta z dne L2.L2.2018,
vendar se le ta ni odzval. Predsednica je zaradi odgovornosti, ker ve, da je bil dnevni red zelo pomemben za

delovanje doma, v ponedeljek dne 17.12.2018 poklicala v. d. direktorja g. Alena Grila, ki jo je seznanil o
nesklepdnosti 13.redne seje Sveta z dne !2.f2.2018.zato se je predsednica Sveta v skladu s tretjim odstavkom
31.alena Poslovnika, odloEila za ponovni sklic seje.

elanica Sveta pove, da se z zapisanim v dokumentu 13. redne seje Sveta z dne !2.L2.2078 ne strinja, saj se ne
spomni, da bi kaj takega potrdila oz. izjavila. Druga alanica Sveta potrjuje vse navedbe 13. redne seje z dne
72.12.2018 kot resniine v zapisniku.

Sklep 13.17.: Zapis z dne 12.12.2018 se ne Steie kot zapisnik.

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 dlanlc Sveta.

elanice Sveta predlagajo, da glede na seznanitev s strani v. d. direktorja, da je bil sprejet Aneks k Kolektivni
pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. 5t. 80/2018 z dne 07.t2.20L8, da se v skladu s

tem, z dnem 01.01.2019 spremenijo pladni razredi vseh delovnih mest v zavodu.

Skleo 13.18.: z dnem 01.01.2019 se spremeni sistemizaciia delovnih mest v DJB v skladu z Aneksom 5t.

8Ol2Ot8 z dne 07.L2.2OL8.

Sklep je bil soglasno sprejet s strani 5 dlanic Sveta.

Naslednja redna seja Sveta je predvidena za dne 26.02.2079 (izjemoma 27.02.2019) ob 18h.

Redna seja Sveta je predvidena tudi za dne 06.03.2019 ob 18h.

Seja je bila zakljuaena ob 21.30 uri.

PREDSEDNICA SVETA:

Lidija Kauievi6 Pohar
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