
ZAPISNIK

2. redne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica, za mandatno obdobje 2016-2020, ki je bila
v sredo, 25. januarja 2017, ob 19.30 uri, v sejni sobi Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

Stevitka: 9000-7 / 20L6-2

PRISOTNI CTANI SVETA:

Lidija Kauievid Pohar, Nadja Gantar, Mariana Karla Rebernik, DaIa Toman Touruk, Renata Zadnikar,
Katarina Kramar, Ajda Djamastagii, Miha Humerca, Branko Fajfar

oDsoTNt dur'tt svrrn: /
DRUGI PRISOTNI:

1. Sonja Resman - direktorica Doma dr. Janka Benedika Radovljica;
2. Sabina Motoz - predstavnica Sindikata;
3. Mojca Kaltrun - radunovodja, predstavnica raiunovodskega servisa;

4. Branka KraSovec - zapisnikarica

Predsednica Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica, ga. Lidija Kauievit Pohar je vse prisotne
pozdravila. Ugotovila je, da je Svet sklepden ter predlagala naslednji,

DNEVNI RED:

1. Dnevni red.
2. Potrditev zapisnika 1. lzredne seje.

3. Poroiilo direktorice doma o tekoiem poslovanju zavoda.

4. Predlogi pobude in vpralanja dlanov Sveta doma.
5. Potrditev inventu rnega elaborata.
6. Obravnava sprememb Statuta Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

7. Razno

Ad-l) Potrditev dnevnega reda 2. redne seje.

Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 5t.: 2.1.: Potrdi se predlagani dnevni red 2. redne seie Sveta Doma dr. Janka Benedika
Radovliica z dne 25. 1. 2017.

elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Ad-2) Potrditev zapisnika f. izredne seje z dne 13. 12. 2016.



Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklep:

Sklep 5t.: 2.2.: Potrdi se Zapisnik f. izredne seie sveta doma z dne 13. 12. 2016.

alani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Ad-3) Poroiilo direktorice doma o tekoEem poslovanju zavoda.

Direktorica je ilane Sveta povabila na ogled doma.

Dom so si ogledali predstavniki ustanovitelja in predstavnik lokalne skupnosti.

Ad-4) Predlogi pobude in vpraSania Elanov Sveta doma.

K tej toiki ni bilo razprave.

Ad-5) Potrditev inventurnega elaborata,

Ga. Mojca Kaitrun, predstavnica pogodbenega radunovodskega servisa je prisotnim predstavila

inventurni elaborat za leto 2016. Povedala je, da je direktorica 24. LL.2Ot6 sprejela sklep o popisu

sredstev in obveznosti do virov sredstev. Popisna komisija je popisovala od 5. 12. 2O76 do 76. 12.

2016 ter ugotovila naslednja stanja na dan 31. 12. 2016:
o Stanje v blagajni 45,64 EUR,

. Stanje na TRR 705 751,81 EUR,

Pri popisu osnovnih sredstev komisija ni ugotovila primanjkljajev ali vilka, za odpis so predlagali nekaj
iztrolenih osnovnih sredstev. V drobnem inventarju je bil ugotovljen primanjkljaj v vrednosti 1704,64
EUR in vi5ek v vrednosti 295,64 EUR, kar je posledica nedoslednega medletnega odpisa. Pri popisu

obratnih sredstev se je u8otovil manko v vrednosti 94,88 EUR in vi5ek v vrednosti 277,27 EUR.

Primanjkljaj se bo pokn.iiZil pod dovoljeni kalo, vi5ek pa uskladil zaradi nedoslednega odpisa porabe
materiala. Na dan 31. 12.2016 je popisna komisija ugotovila naslednje stanje terjatev in obveznosti:

. Stanje v pomoinih in v glavni knjigi se ujema in usklajeno je z IOP obrazci.
o Odprte terjatve in obveznosti zapadejo v letu 2017 (terjatev 499 070 EUR, obveznosti 322

s83,84 EUR).

Ga. Gantar je pripomnila, da ni dobro, da je ena oseba predsednica dveh komisij. Direktorica je
odgovorila, da zaposleni to neradi delajo, da je to glavni razlog, da je ga. Kosi predsednica dveh
komisij.

Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 5t.: 2.3.: O naEinu uskladitve kniiinega stania sredstev in virov sredstev z deianskim staniem:

1. Materialne in drupe vrednosti, ugotovliene kot inventurni primanikliai ie potrebno izloiiti
iz kniieovodskih evidenc.

2. Odpisana sredstva ie potrebno izbrisati iz kniisovodske evidence.
3. OdpiSeio in izloEiio iz uporabe nai se:

- Opredmetena osnovna sredstva in drobni inventar po seznamu - prilogi skupnega
poroiila.

- Odpisana in izloiena sredstva se fizitno uniEiio, oziroma odprodaio, v kolikor za to
obstaia moZnost.

4. Preds€dnica sveta uqotavlia, da ie popis opravlien.



5. Poroiilo o opravlienem popisu skupai s tem sklepom vodia popisa.preda kniigovodstvu v

kniiienie.
6. lnventurni elaborat se hrani v dokumentaciii raiunovodstva.

elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Ad-6[ Obravnava sprememb Statuta Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

Direktoriia je prisotnim razloiila, da je popravljan Statut iz leta 2003, da so upoltevane spremembe
po vzoru Statuta doma Rakidan ter dopolnitve v skladu z novo zakonodajo. Nadalje je prisotnim
prebrala dlene, v katerih je priSlo do sprememb. Predsednica Sveta je zaprosila ilane Sveta, da podajo

svoje pripombe na Statut.

a

a

G. Fajfarje podal pripombo na 4. dlen Statuta, da se besedilo >Dom lahko spremeni ali razSiri

dejavnost le s soglasjem ustanovitelja( drta, direktorica je pojasnila, da je to 5e vedno v
pristojnosti Ministrstva za delo, druZino, socialne zadeve in enake moinosti. elani Sveta so se

strinjali, da besedilo ostane.

Po predlogu dlanov Sveta se besedilo 3. odstavka 12 dlena spremeni tako, da glasi >rPodpisi

direktorja in oseb, ki jih direktor pooblasti, se deponirajo pri Upravi Republike Slovenije za

javna pladila<.

G. Fajfarje predlagal, da se v 3. odstavku 18. dlena dolodi kateri so akti doma, ki urejajo odnose
z javnostjo ter da se v teh aktih definira, v katerih primerih se javnost lahko izkljudi.

flani Sveta so se dogovorili, da se besedilo v 9. alineji 20. ilena spremeni tako, da glasi

)Potrjuje cene oskrbe, katerim daje soglasje Ministrstvo<,

V 2. odstavku 25. dlena se doda ime poslovnika, ki ureja volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda >Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda ureja Pravilnik o volitvah in odpoklicu
dlanov - predstavnikov delavcev v Svet doma, ki ga sprejme svet zavoda<.

G. Fajfar je predlagal, da se v 29. dlenu doda besedilo, da mandat ilanov Sveta traja do nove
konstitutivne seje novega sveta. Pri tem predlogu so se dlani Sveta dogovorili, da bo
predsednica Sveta do 4. redne seje ministrstvo zaprosila za uraden odgovor glede moZnosti
prenehanja mandata dlanom Sveta z dnem 1. konstitutivne seje in ne po poteku Stirih let.

Po predlogu g. Fajfarja so se dlani sveta dogovorili, da se za 3. alinejo 4. odstavka 30. dlena

doda nova alineja, ki glasi >lzvolitvi predsednika in namestnika predsednika Sveta doma<.

Glede poslovnih skrivnosti, o katerih govori 68., 69. in 70. Elen Statuta, so se ilani Sveta

dogovorili, da se do 4. redne seje pripravi akt, ki definira poslovne skrivnosti.
G. Fajfarje predlagal, da se besedilo 4. odstavka 73. flena drta.
Besedilo 2. odstavka 74. Elena se spremeni tako, da glasi >Do uskladitve sploinih aktov doma
po prejinjem odstavku se uporabljajo doslej veljavni sploini akti, v kolikor niso v nasprotju z

zakonom in tem Statutom(
Po predlogu ilanov Sveta se 75. ilena Statuta spremeni v )Statut se objavi na oglasni deski

in internetni strani doma L. dan po sprejetju Sveta doma ter zadne veljati 8. dan po objavi<.

Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 5t.: 2.4.: Akt, ki definira poslovne skrivnosti doma, ki iih doloEa 68., 69. in 70. Elen Statuta
Doma dr. Janka Benedika Radovliica se pripravi do 4. redne seie,

alani Sveta so f,redlagani sklep soglasno sprejeli.



Ad-7| Razno

Pod todko razno so se 6lani Sveta dogovorili, da bo 3. redna seja Sveta doma 22.2.2O17 ob t9.3O.

Po predlogu gospe Rebernik so se dlani Sveta in direktorica dogovorili, da se Statut in vsi ostali akti,
vezani na ta Statut, pripravijo in uskladijo, tako da se bodo obravnavali na 4. redni seji, ki bo
predvidoma aprila ali maja 2O77.

Seja je bila zakljudena ob 2t.45

ZAPISALA:

Branka Krasovec

PREDSEDNICA SVETA:
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