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ZAPISNIK

15. izredne sele Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovllica za mandatno obdobje 2016 - 2020, ki je bila v
Eetrtek, 12.09.2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Doma dr. Janka Benedika Radovljica

Stevilka: 9OOO - 18 / 2019 - 4

PRISOTNI CtaNt SVetn: Katarina Kramar, Branko Fajfar, Miha Humerca, Renata Zadnikar, Ajda Djamastagia

ODSOTNI: Lidija Kauaevia Pohar, Mariana Karla Rebernik, DaSa Toman Touruk, Nadja Gantar
OSTALI ODSOTNI: Predstavnik ministrstva za delo, druZino, socialne zadeve in enake mo;nosti

Sklep 15,1.i Clani Sveta DJB spreimeio sklep, da sta na seii prisotni tudi Nana Jauk kot pravna svetovalka in

odvetnica Judita Slibar kot zastopnica Alena Grila.

O sklepu je glasovalo 5 flanov.

ZA,e glasovalo 5 alanov, PROTI je glasovalo 0 dlanov, 0 dlanov se je glasovanja vzdr:alo.

sklep ie bil soglasno spreiet.

OSTATI PRISOTNI:

1. Alen Gril, v. d. direktorja
2. Sabina Motoz, sindikalistka
3. Jure Sajovic, odvetnik
4. Nana Jauk, pravna svetovalka
5. Judita Sliba r, odvetnica
6. Tjaia Medved - zapisnikarica

V. d. direktor je, kot sklicatelj seje, najprej vse pozdravil in povedal, da je bil seja sklicana skladno z dvema
zahtevama 5 dlanov Sveta DJB in sicer z dne 3.9.2019 in z dne 10.9.2019, ter skladno z 2. odstavkom 25. flena
Poslovnika o delu sveta DJB.

Kot sklicatelj izredne seje v.d. direktor predlaga, da vodenje seje prevzame eden izmed flanov sveta DJB.

S strani tlanice Sveta DJB Renate Zadnikar je bil podan predlog, da sejo Sveta DJB vodi alan Sveta DJB Branko
Fajfar. elan Sveta DJB Branko Fajfar s predlogom soglala.

sklep 15.2.: Clani Sveta DJB za vodenie seie, kot predseduioEega pooblaiiaio Branka Faifaria.
O sklepu je glasovalo 5 alanov.

ZA je glasovalo 5 ilanov, PROTI je glasovalo 0 dlanov, 0 tlanov se je glasovanja vzdrialo.

Sklep je bil soglasno spreiet.

Predsedujodi Branko Fajfar prevzame vodenje seje.

Predseduioii usotavlia, da ie seia skleptna.
Pred pridetkom potrditve dnevnega reda, predsedujoii predlaga, da se sprejme sklep, da je ta izredna seja

zakonita in predlaga, da o tem glasujejo dlani Sveta DJB.



Skleo 15.3.a: tlani sveta DJB spreimeio sklep, da le izredna seia zakonita.

.. o sklepu je glasovalo 5 dlanov.
' 

ZA je glasovalo 5 llanov, PROTI je glasovalo 0 ilanov, 0 tlanov se je glasovanja vzdrialo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

DNEVNI RED:

l. Odloianje o zaupnici predsednici Sveta DIB go. Marioni Korli Rebernik (nujna toika W trctiem
odstavku 25. ebna Poslovnika o delu Svetd DIB),

ll, lmenovdnje novego predsedniko Svetd DIB (pogojno, de ni izglasovano zaupnica go. Mariani Karli

Rebernik),

lll, lmenovdnie direktorjd Domc dL lanko Eenedikd Rodovljico,

lV, Pottditev osnutkd Pogodbe o zaposlitvi za direktorjo Doma dr. lanka Benedika Radovljica,

V. Rozno

Sklep 15.3.b: ahni sveta DJB spreimeio dnevni red.

O sklepu je glasovalo 5 dlanov.

ZA je glasovalo 5 ilanov, PRoTI je glasovalo 0 dlanov,0 alanov se je glasovanja vzdrialo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Dnevni red .ie soglasno potrjen.

Ad-I) Odloianje o zdupnici predsednici Sveto DIB go. Marioni Karli Rebernik (nuino todko po

tretjem odstavku 25. dleno Poslovniko o delu Sveto DtB)

Predsedujoai poda uvodna pojasnila in pojasni pravno podlago o glasovanju o zaupnici predsednice Sveta DJB.

To je obvezna totka dnevnega reda, skladno s 3. odstavka 25. flena Poslovnika o delu Sveta DJB.

V razpravi so sodelovali vsi prisotni ilani Sveta DIB in navedli, da je 5 flanov Sveta DJB, dne 3.9.2019, podalo

pisno zahtevo o sklicu izredne seje na katero predsednica ni odgovorila. Vse ostale navedbe za nezaupnico so

v zahtevi z dne 10.9.2019.

dlani sveta predlagajo, da se ga. Mariani Karli Rebernik, kot predsednici sveta ne izglasuje zaupnica.

Skleo 15.4.: alani sveta DJB izrekaio zauonico predsednici Sveta sa, Mariani Karli Rebernik.

O sklepu je glasovalo 5 dlanov.

zA ie glasovalo 0 Elanov, PRoTI ie glasovalo 5 ilanov, 0 alanov se je glasovanja vzdrialo.
sklep ni bil sprejet.

Ker ga. Mariana Karla Rebernik ni prejela zaupnice dlanov Sveta DJB, jo je potrebno razreiiti kot predsednico

SVETA DJB.

sklep 15,5.: alani Sveta DJB razreiiio sa. Mariano Karlo Rebernik z mesta oredsednice sveta DJB.

o sklepu je glasovalo 5 dlanov.
zA je glasovalo 5 alanou PROTI je glasovalo 0 tlanov,0 dlanov se je glasovanja vzdrialo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad-21 lmenovanje novega predsednika Sveto DtB (pogojno, ie ni izglosovono zaupnica go. Morioni
Karli Rebernik)
Ker je bila Mariana Karla Rebrnikje razreiena kot predsednica Sveta DJB, je potrebno imenovati novega
predsednika.

Predsedujoai pozove dlane Sveta DJB, da podajo predloge za novega predsednika Sveta DJB. alanica Sveta DJB

ga. Renata Zadnikar je za predsednika Sveta DJB predlagala Branka Fajfarja. Predsedujodi je pozval 3e k
dodatnim predlogom. Dodatnega predloga ni bilo.
dlan Sveta DJB Branko Fajfar soglaSa s predlogom za svoje imenovanje.



Skleo 15,6.: alani sveta DJB imenuieio za oredsednika Sveta DJB Branka Faifaria.
O sklepu je glasovalo 5 dlanov.

za je glasovalo 5 tlanov, PROTI je glasovalo 0 dlanov,0 flanov se je glasovanja vzdrialo. .

Sklep je bil soglasno sprelet.

vodenie seie prevzame novi predsednik Sveta DJB Branko Faifar.

Ad-3) lmenovanje direktorja Doma dr. Janka Benedika Radovljica

Predsedujoii seznani tlane Sveta s potekom postopka imenovanja direktorja DJB in med drugim pojasni, da

DJB v zakonskem roku 50 dni, ni prejel mnenja lokalne skupnosti in sicer Obiine Radovljica, zato se je postopek
imenovanja nadaljeval brez tega mnenja.

Ministrstvo za delo, druiino, socialne zadeve in enake moznosti je s sklepom dne 26.8.2019 izdalo soBlasje k

imenovanju g. Alena Grila, rojenega 15.11.1971, diplomiranega ekonomista, za direktorja socialno varstvenega
zavoda Doma dr. Janka Benedika Radovljica. Predsednik Sveta DJB Brane Fajfar vsem navzodim prebere
soglasje.

Predsednik Sveta DJB je dlanom Sveta DJB predlagal sprejem, v gradivu priloienega, sklepa o imenovanju
direktorja Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

Sklep 15.7,: Elani Sveta DtB spreimeio sklep s katerim imenuieio s. Alena Grila, roienesa 16.11.1971,

diplomiraneea ekonomista, za direktoria socialno varstvenega zavoda Doma dr. Janka Benedika Radovliica.
O sklepu je glasovalo 5 Elanov.

ZA je glasovalo 5 Elanov, PROTI je glasovalo 0 dlanov, 0 ilanov se je glasovanja vzdrialo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik Sveta DJB vroEi sklep o imenovanju g. Alenu Grilu.

G. Alen Gril predloii predsedujotemu izjavo, s katero se odpoveduje pravici do sodnega varstva
zoper sklep o imenovanju direktorja Doma dr. Janka Benedika, Stevilka 110-31/2019-16, z dne
12.9.2019.

Predsednik Sveta DJB ugotavlja, da je s tem sklep postal dokonEen,

Ad-4) Potrditev osnutka Pogodbe o zaposlitvi za direktorja Doma dr, Janka Benedika Radovljica

Predsednik Sveta DJB predstavi osnutek pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto direktorja DJB. alanisveta DJB

so se opredelili do vsakega dlena pogodbe posebej.

dlani Sveta DJB predlagajo, da se 4. ilen pogodbe spremeni iz )Direktor svoje delo opravlja na sedeiu Doma

dr. ianka Benedika Radovljica, Sercerjeva ulica 35, oz. v skladu s potrebami Doma dr. Janka Benedika
Radovljica.< v )Direktor svoje delo opravlja na sedeiu Doma dr. Janka Benedlka Radovljica, Sercerjeva ulica

35 in v skladu s potrebami Doma dr. Janka Benedika Radovljica izven sedeia Doma dr. Janka Benedika

Radovljica.<.

dlani prav tako pred lagajo, da se 10. dlenu pogodbe doda stavek ) Direktor o tem poroia Svetu DJB na nasled nji
redni seji( ter se potem Blasi ,Direktor ima pravico do izobraievanja in izpopolnjevanja, udeleibe na

strokovnih seminarjih ter do drugih oblik strokovnega izpopolnjevanja skladno s potrebami delovnega procesa

pri delodajalcu. Direktor o tem poroia Svetu DJB na naslednji redni seji.<

Dodatna pojasnila k osnutku pogodbe pa je podal tudi g. Alen Gril ter njegova odvetnica Judita Slibar.

odvetnica Judita 5libar je tudi posebej izjavila, da je pogodba skladna z veljavno zakonodajo.



Sklep 15.8.: elani sveta DJB potriuieio osnutek oopodbe za delovno mesto direktoria DJB s popravki v 4. in
.^ 10. ilenu posodbe in pooblalEaio predsednika Sveta DJB za podpis posodbe o zaposlitvi za delovno mesto

direktoria D.lB.

O sklepu je glasovalo 5 ilanov.
ZA je glasovalo 5 Elanov, proti je glasovalo 0 ilanov, 0 Clanov se je glasovanja vzdrialo.
Sklep le bil soglasno spreiet.

Ad-51 Razno:

a. elani sveta Miha Humerca je predlaga, da se prisotni tlani Sveta odpovejo sejnini za to izredno sejo.

Sklep 15.9.: Clani sveta DJB se odpoveduieio seinini za to izredno seio.
O sklepu je glasovalo 5 dlanov.

ZA je glasovalo 5 tlanov, protije glasovalo 0 ilanov, 0 anov se je glasovanja vzdrialo.
Sklep je bil soglasno spreiet.

b. V sploini razpravi so dlani Sveta DJB podali vpralanje glede namestnice predsednika Sveta DJB. Med tlani
sveta DJB je prevladalo mnenje, da naj predsednik Sveta DJB da na glasovanje sklep o razresitvi sedanje
namestnice predsednika Sveta DJB ge. Dase Toma Touruk.

Sklep 15.10.: elani Sveta DJB razreliio so, DaSo Toman Touruk z mesta namestnice predsednice Sveta DJB.
O sklepuje glasovalo 5 Elanov.
ZA je glasovalo 5 ilanov, PROTI je glasovalo 0 ilanov,0 dlanov se je glasovanja vzdrialo.
Sklep je bil soglasno spre,et.

c. Na podlagi Statuta in Poslovnika predsednik predlaga novega namestnika predsednika DJB.

Predsednik Sveta DJB je za namestnico svet DJB predlagal ga. Renato zadnikar, predstavnico ustanovitelja.
Predsednik Sveta DJB je zaprosil 5e za druge predloge. Drugih predlogov ni bilo. dtanica Sveta DJB ga. Renata

Zadnikar je podala soglasje h kandidaturi.

sklep 15.u,: alani Sveta DJB imenuieio za novo namestnico predsednika Sveta DJB qa. Renato zadnikar.
O sklepu je glasovalo 5 flanov.
ZA je glasovalo 5 ilanov, PROTI je glasovalo 0 ilanov, 0 alanov se je glasovanja vzdrlalo.

sklep je bil soglasno sprejet.

i. elani Sveta DJB menijo, da ga. Mariana Karla Rebernik s svojim ravnanjem ni delovala v koristi DJB. Menijo,
da so bila njena dejanja samovoljna, svetnikom ni bilo omogodeno normalno razpravljaje na sejah in s tem
uresnifevanje njihove pravice do sodelovanja in odloianja Sveta DJB v korist in dobrobit DJB, kar izkazujejo
tudi dogodki, ki so privedli do sklica te izredne seje. Menijo, da so dejanja ga. Daie Toman Touruk ravno tako
usmerjena k oviranju strokovnega in zakonitega delovanja Sveta DJB.

Sklep 15.12.: elanl Sveta DJB predlaqaio ustanoviteliu odooklic Ea. Mariani Karli Rebernik in ga. Daie Toman
Touruk ter, da se naredi odptavek sklepa o predloeu odooklica sa. Mariani Karli Rebernik in se. DaSe Toman
Touruk in se ga oosreduie pristoinem ministrstvu po elektronski posti .

O sklepu je glasovalo 5 flanov.

ZA je glasovalo 5 ilanov, proti je glasovalo 0 flanov,o dlanov se je glasovanja vzdrialo.

Sklep je bil soglasno spreiet.



d. alani Sveta DJB so predlagali, da se naredi posebni odpravek sklepov o zaupnici in razreiitvi ga. Mariani Karli

Rebernik in razreiitvi ga. Daie Toman Touruk.

Skleo 15.13.: Clani Sveta DJB spreineio predloq, da se naredi odpravek sklepa o zauonici in razresitvi ga.

Mariani Karli Rebernik in odoravek sklepa o razreiitvi ee. Daie Toman Touruk in se iima ga danes, dne
12.9.2019, posreduie po elektronski po5ti .

O sklepu je glasovalo 5 dlanov.

ZA je glasovalo 5 Elanov, proti je glasovalo 0 dlanov,o dlanov se je glasovanja vzdrialo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

e. alani sveta ugotavljajo, da je redna seja sklicana za 77.9.201-9, na katero nas je z elektronskim sporodilom

dne 11.9.2019 vabila nekdanja predsednica sveta ga. Mariana Karla Rebernik brezpredmetna.

Skleo 15.14.: Clani Sveta DJB uEotavliaio. da ie elektronska poita Ee. Mariane Karle Rebernik, z dne
11.9.2019, plede vabila na redno seio sklicano za dne 17.9.2019 brezpredmetna.

o sklepu je glasovalo 5 tlanov.
Za je glasovalo 5 ilanov, PROTI je glasovalo 0 dlanov, 0 ilanov se je glasovanja vzdr:alo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

f. Vse zapisnike sei Sveta DJB tainiStvo DJB redno po5ilja v vednost pristoinemu ministrstvu.

g. Za komunikacijo s pristojnim ministrstev ie zadoliena namestnica predsednika ga, Renata Zadnikar.

Seja je bila zakljudena ob 18.30 uri,

ZAPISA[A:

Tiaia Medved

PREDSEDNIK SVETA DJB

Branko Faifar
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