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DOM DR. JAN(A BENEDIKA RAOOVUICA

Sercerreva ulica 35
42lrc RADOVUICA

I H.c. o4l537 50 oo
Faxr 04/537 5770
E-mail: tainistvo@dom-driankabenedika.si

ZAPISNIK

15, izredne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovllica za mandatno obdobje 2016 - 2020, ki je bila v
sreda, 16.10.2019 ob 19.00 uri v sejni sobi Doma dr. Janka Benedika Radovljica

Stevilka: 9000 - 19 / 2Or9 - z

PRISOTNI EUrut SVetA: Branko Fajfar, Katarina Kramar, Miha Humerca, Renata zadnikar, A.ida Djamastagid,

Sonja VenBar, Mariana Karla Rebernik, Daia Toman Touruk,

Uvodoma uprava pojasni, da je pri5lo do tiskarske napake pri preambuli sklica 16. izredne seje in sicer je

napafno navedeno, da je sklicana na pobudo petih dlanov Sveta DJB, zato se 6lanom Sveta predloii popravek

vabila na 15. izredno sejo. lzredna seja je sklicana zaradi doloienega osem dnevnega roka v katerem mora
predsednik o odstopu dlanice Sveta DIB obvestiti v Statutu DJB predpisane organe.

ODSOTNI: Nadja Gantar opraviaeno odsotna

OSTAU PRISOTNI:

1. Alen Gril, v. d. direktorja
2. Sabina Motoz, sindikalistka
3. Nana Jauk, pravna svetovalka
4. Tjaia Medved - zapisnikarica

DNEVNI RED:

l. tmenovdnje nove dldnice Svetd DtB ge. Sonie Vengdr.

ll. Obravnova odstopne izjave ilanice Svetd DJB ge. Nodje cdntor.
lll, Seznanitev ilanov Sveta DIB z dopisom g, Gregoid Resmdnd z dne 70.70,2079,

tv. Rdzno

elanica Sveta DJB ga. Mariana Karla Rebernik pove, da mora biti dnevni red sestavljen pod prvo toako kot
potrditev zapisnika prejsnje seje. Predsednik Sveta DJB pove, da na predhodnih vabilih za izredne seje prav

tako ni bilo toike potrditve zapisnika. alanica Sveta DJB Mariana Karla Rebernik pove, da je bil dnevni red
prejlnjih vabil potrjen s strani 6lanov.

Predsednik Sveta DJB zadolii upravo za preveritev kateri zapisniki 5e niso bili potrjeni ali niso bili posredovani

flanom Sveta. Uprava pripravi navedene zapisnike za potrditev na naslednji redni seji. Zapisnike, ki jih tlani
sveta niso prejeli pa so potrjeni uprava posreduje z gradivom za naslednjo redno sejo.

alanica Sveta DJB Mariana Karla Rebernik brez, da ji da predsednik besedo, vsiljuje svoja mnenja. Predsednik
Sveta jo opozori na kriitev poslovnika. Ker dlanica Sveta DJB Mariana Karla Rebernik kljub veakratnemu pozivu
predsednika, da prekine svoje izvajanje, le tega ne stori, ji predsednik sveta DJB izreie prvi opomin.

dlanica Sveta DJB Daia Toman vpra!a, ie se je na ministrstvo poslala nepotrjen zapisnik 15. izredne seje.

Predsednik Sveta DJB pove, da je bi zapisnik 15. izredne seje Sveta DJB z dne L2.9.20L9 potrjen na sami seji,

kar potrdijo tudi prisotni 6lani sveta DJB, ki so na tej seji bili.
Predsednik Sveta DJB prosi navzode, da razna vpraianja, ki se ne navezujejo na dnevni red alani Sveta DjB
postavijo pod todko razno.
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elanica Sveta DJB Mariana Karla Rebernik ponovno, brez da ji predsednik da besedo podaja, svoje mnenje
:r glede nezakonite seje. Predsednik Sveta jo opozori, da ni zaprosila za besedo, da moti sejo in jo prosi ie

preneha s svojim izvajanjem. Ker ilanica Sveta DJB Mariana Karla Rebernik nadaljuje z mptenjem seje, saj ne

uposteva opozorila predsednika, ji pr'edsednik sveta DJB izrede drugi opomin.

Predsednik Sveta predstavi dnevni red in da na glasovanje naslednji sklep:

Skleo 16.1: alani sveta DJB spreimeio popravdk vabila in dnevni red.
O sklepu je glasovalo 7 ilanov.
ZA je glasovalo 5 ilanov, PROTI sta glasovala 2 dlana, 0 dlanov se je glasovanja vzdrialo.
Sklep je bll sprejet.

Pred nadaljevanjem seje sta alanici Sveta DJB Mariana Karla Rebernik in DaSa Toman Touruk povedali, da ne

bosta glasovali o predlaganih sklepih, ker je seja po njunem mnenju nezakonita.

Ad-7) lmenovanje nove dlonice Sveta DlB ge. Sonje Vengar.

Predsednik Sveia DJB pove, da je DJB dne 27.9.2019 prejel sklep it. O!4!Z-L9/2O19I7, s katerim je Vlada
Republike Slovenije sprejela sklep, da se razreli flanica ustanovitelja ga. Kaudevid Pohar ter sklep, da se do
izteka mandata Sveta DJB imenuje nova flanica ga. Sonja Vengar. Skladno z 29. tlenom Statuta DJB, dlaniSveta
DJB potrdijo mandat dlanici sveta DJB, imenovani s strani ustanovitelja vlada RS, ga. Sonji Vengar.

Predsednik sveta DJB poda na glasovanje naslednja sklepa:
Sklep 16.2: Svet DJB se seznani z razrelitviio ilanice Sveta D.!B Lidiie KauEeviI Pohar.
O sklepu je glasovalo 5 alanov.

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

Sklep 15.3: Svet DJB potrdi mandat novi ilanici Sveta zavoda Sonii Vensar, Mandat ilanice traia od dneva
potrditve do izteka mandata Sveta zavoda DJB.

O sklepu je glasovalo S alanov.
ZA ie glasovalo 5 Elanov, PROTI je glasovalo 0 Elanov, 0 ilanov se je glasovanja vzdrialo.
Sklep je bil sprejet.

Predsednik izrefe festitko novi ilanici Sveta DJB Sonji Vengar in jo pozove k sodelovanju in odloian.ju ie na

nasled nji toaki dnevnega reda.

Nova dlanica Sveta DJB Sonja Vengar se zahvali za dano prilo;nost in upa, da bo sodelovanje v dobrobit vseh

dlanov sveta in ustanovitelja, ter da bodo s svojimi dejanji in odloditvami pomagali direktorju do uspeinega

dela.

Predsednik se zahvali za povedano.

Ad-21 Obrovnava odstopne lzjove ilonice Sveto DtB ge. Nodje Gantar

Predsednik pove redosled dogajanj glede odstopa flanice Sveta DJB Nadje Gantar.

alanica Sveta DJB Nadja Gantar je napovedala svoj odstop po elektronski poiti dne 11.9.2019 ni pa podala

podpisane pisne izjave o odstopu kot je ob na povedi odstopa tudi v mailu sama na pisala (Pisno odstopno izjavo

bom posredovala v tajnistvo zavoda in seznanila tudi ustanovitelja). Zato jo je predsednik 9.10.2019 pisno

pozval, da dopolni svoj odstop s podpisano pisno izjavo o odstopu. Skenirano pisno izjavo o odstopu Nadje

Gantar iz Sveta DJB je uprava DJB prejela po elektronski poiti dne 10.10.2019. Ker pisna izjava prejeta po

elektronski poiti ni vsebovala datuma, se iteje za dan odstopa, dan prejema elektronske poste, to je
10.10.2019.

Predsednik je dlane pozval k razpravi vendar nihde ni ielel razpravljat.

Predsednik sveta DJB poda na glasovanje naslednja sklepa:
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Sklep 16.4: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica spreime odstop ga, Nadie Gantar iz mesta ilanice Sveta

DJB z dne 10.10.2019.

O sklepu je glasovalo 6 dlanov.

ZA je glasovalo 5 alanov, PROTI ie glasovalo 0 ilanov, 0 ilanov se je glasovanja vzdrialo.
Sklep ie bil spreiet

Sklep 16.5: Predsednik sveta DJB o tem obvesti ustanovitelia v osmih (81 dneh po predEasnem prenehaniu

mandata.

O sklepu je glasovalo 6 dlanov.

ZA ie glasovalo 5 ilanov, PROTI je glasovalo 0 ilanov, 0 ilanov se je glasovanja vzdrialo.
Sklep ie bil sprejet

Ad-31 Seznonitev dlanov Sveto DtB z dopisom g, Gregorjo Resmono z dne 70.70,2079

Predsednik sveta DJB pove, da je, dne 10.10.2019, s strani g. Gregorja Resmana prejel elektronsko sporoiilo,
v katerem navaja, da so bili, s strani nekdanje predsednice sveta zavoda DJB, ga. Marijane Karle Rebernik,
seznanjeni o opravljeni notranji reviziji na izbranih podrotjih poslovanja javnega zavoda doma dr. Janka
Benedika Radovljica. Sveta zavoda je na 14. izredni seji, dne 17.6.2019 s sklepom potrdil Akcijski naart za

odpravo nepravilnosti po opravljenem notranje revizijskem pregledu Doma dr. Janka Benedika v letu 2019.
Glede realizacije akcijskega nairta za odpravo nepravilnosti naj Svet zavoda obvesti MDDSZ v roku 6 mesecev
od t7 .6.?019 (mnenje MDDSZ je priloga gradivu).

Predsednik sveta DJB da besedo direktorja DJB Alenu Grilu, ki pove, da se pripravlja dokumentacija skladno z

akcijskim nadrtom. O vseh aktivnostih in predlogih reiitev, vkljuano z morebitno samoprijavo glede nepladanih

davdnih obveznosti iz preteklega obdobja se bo poroialo na naslednji redni seji Sveta DJB. Predsednik Sveta

DJB se zahvali za razlago.

alanica Sveta DJB Mariana Karla Rebernik pove, da je bil na 14. redni seji potrjen akcijski nadrt, kjer je z

elektronskim sporoiilom MDDSZ prisotne na seji informirala, da se mora na MDDSZ podati poroiilo o

realizaciji.PredsednikSvetaDJBpove,dapred16.izrednosejostemni bil seznanjen. SvetDJBniti uprava DJB

ni bila seznanjena s strani MDDDSZ postavljenim rokom za porodanje o odpravi pomanjkljivosti po Akcijskem

nairtu.
dlanica Sveta Mariana Karla Rebernik pove, da se.ie o tej zadevi :e odlodalo na 14. redni seji in ne vidi razloga,

da bi se sklep potrjeval ie enkrat. Predsednik Sveta DJB ponovno pojasni, da alanica Sveta Mariana Karla

Rebernik, kije bila v tem dasu predsednica, ni seznanila Svet DJB niti uprave DJB s postavljenim rokom s strani
MDDDSZ za porodanje o odpravi pomanjkljivosti po Akcijskem naartu (ta dopis je bil posredovan s strani
Gregorja Resmana - MDDZS Mariani Karli Rebrnik dne 3.7.20791 inda jebil otemprvif seznanjen z dopisom
g. Gregorja Resmana z MDDDZS po mailu dne 10.10.2019. Predsednik Sveta DJB je ta dopis posredoval upravi

DJB in alanom Sveta DJB z gradivom na to sejo.

Predsednik sveta DJB poda na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 16.6: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica se seznani z informaciio, da ie MDDSZ spreiel skleo. da
mora DJB, v roku 5 mesecev, Steto od 17.5,2019, realizirati Akciiski naart za odpravo nepravilnosti po

opravlienem notraniem reviziiskem pregledu in o tem obvestiti MDDSZ,

O sklepu je glasovalo 6 dlanov.

ZA je glasovalo 6 ilanov, PROTI je glasovalo 0 ilanov, 0 dlanov se je glasovanja vzdrialo.

Sklep je bil sprejet.

Sklep 16,7: Svet DJB ie bil seznanien z ustnim poroiilom direktoria elede realizaciie Akciiskesa nairta za

odpravo nepravilnosti Do opravlienem notraniem reviziiskem.
O sklepu je glasovalo 6 alanov.

ZA ie glasovalo 6 Elanov, PROTI je glasovalo 0 dlanov,0 ilanov se je glasovanja vzdrialo.

Sklep je bil sprejet.
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elanica Sveta DJB Da5a Toman Touruk vpraia, zakajje sklicana izredna seja, in ne korespondenina. Predsednik
Sveta DJB pojasni, da de bi se potrjevanje sprejemalo na korespondendni seji, nova dlanica nebi mogla
sodelovati pri odlodanju. Glede odstopa dlanice mora Svet DJB zadevo obravnavati, kar pa na korespondendni
seji ne more oz. se o zadevi lahko le glasuje.

alanica Sveta DJB DaSa Toman Touruk vpraia zakaj ni dobila vabila ter dokumentacije v roku 7 dni. Predsednik
Sveta DJB pojasni, da se je seja sklicala kot izredna in zato so predvideni krajSi roki.

flanica Sveta DJB Mariana Karla Rebernik vpra5a, de lahko vidi pobudo 5 dlano4 ki je navedena na vabilu.
Predsednik Svgta DJB dlanici sveta Mariani Karli Rebernik predloZi popravljeno vabilo, kije bilo pojasnjeno na
zadetku seje. elanica Sveta DJB Mariana Karla Rebernik ponovno ne Zeli prevzeti popravek vabila.

elanica Sveta DJB DaSa Toman prosi za prejem zapisnika 15. izredne seje in vprasa kako je bil zapisnik lahko
poslan na ministrstvo, ie ni bil potrjen.
Nana Jauk potrdi pojasnilo predsednika in dlanov Sveta DJB, ki so bili na 15. izredni seji, da so bil sklepi in
zapisnik prejsnje seje potrjeni na sami 15. izredni sejiSveta DJB.

Predsednik Sveta DJB naroii uprav! DJB, da naj naslednji dan po5lje zapisnik 15. izredne seje po elektronski
poitivsem dlanom Sveta DJB.

alanica Sveta DJB Sonja Vengar zaprosi posredovanje osnovnih aktov DJB (Statut, Poslovnik, Hi5ni red, Akt o
sistemizaciji), ter zadnjega revizijskega porodila, sprejetega Akcijskega nadrta po tem revizijskem porodilu,
Zakljutni raiun ter Finanini in programski plan dela DJB za leto 2019.

Predsednik pove, da se je ie na iej seji izkazalo kako pomembna je prisotnost domskega pravnega svetovalca,
da Zeli, da ima Svet DJB pravno podporo. saj ieli, da Svet DJB deluje zakonito.
Predsednik sveta DJB poda na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 15.8: ilani Sveta DJB spreimeio sklep, da Predsednik Sveta DJB na seio Sveta DJB za strokovno pomot
lahko vabi strokovne sodelavce DJB.

O sklepu je glasovalo 6 dlanov.

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

Sklep je bil soglasno sprejet.

tlanica Sveta DJB Mariana Karla Rebernik vprasa, kakien je stroiek udeleibe strokovne sodelavke na seji.

alanica Sveta DJB Mariana Karla Rebernik pove, da spo5tuje odloaitev drugih dlanov Sveta DJB glede izkazane
nezaupnice. dlanica Sveta DJB Mariana Karla Rebernik vprasa dlanico Sveta DJB Renato Zadnikar ali je imela
navodila MDDSZ o delovanju flanov Sveta DJB oz. ali je pridobila njihovo mnenje.
elanica Sveta DJB Renata Zadnikar pove, da dlanica Sveta DJB Mariane Karle Rebernik nima pristojnosti, da ji
zastavlja tovrstna vpraSanja.

Predsednik na koncu ugotavlja, da sta tako Mariana Karla Rebernik in DaSa Toman Touruk s svojim
sodelovanjem na seji priznali, da je le ta zakonita. V nasprotnem primeru se njune aktivnosti na seji ne smejo
obravnavati kot dlanic Sveta DJB ampak kot javnost.

Seja je bila zakljuiena ob 20.10 uri.

ZAPISA[A:

TjaSa Medved

PREDSEDNIK SVETA DJB
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