
ZAPISNIK

3. redne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2OL6-2O2O,ki je bila

v sredo, 22. februarja 2017 ob 19.30 uri v sejni sobi Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

Stevilka: 9OOO-2|2OI7 -3

PRTSOTNT iUlUr SVrtl:

Lidija Kauievid Pohar, Nadja Gantar, Daia Toman Touruk, Renata Zadnikar, Katarina Kramar, Ajda
Djamastagid, Miha Humerca, Branko Fajfar

ODSOTNI ilAtut SVetA: Mariana Karla Rebernik

DRUGI PRISOTNI:

1. Sonja Resman - direktorica Doma dr. Janka Benedika Radovljica;
2. Sabina Motoz - predstavnica Sindikata;
3. Mojca Ka5trun - radunovodja, predstavnica radunovodskega servisa;
4. Branka Krasovec - zapisnikarica

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

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta.
2. Obravnava in sprejem letnega porodila za leto 2016.

3. Obravnava in sprejem programa dela, finandnega nadrta ter plana investicijskih vlaganj za leto
2017.

4. Doloiitev ocene za delovno uspeinost direktorice za leto 2016.

5. Potrditev usklajenih cen oskrbnih storitev in storitev socialnega servisa,
6. Potrditev dodatnega L dneva dopusta za direktorja (zaradi posebnih pogojev dela).
7. Predlogi in pobude.

8. Razno.

Ga. Gantarje predlagala, da se 6. todka dnevnega reda preoblikuje tako, da glasi: >Potrditev dopusta
direktorja<.
Vsi 6lani so se strinjali s preoblikovanjem 6. todke dnevnega reda.
G. Fajfar je povedal, da bi morali v Statut vpisati, da dopust direktorja potrjuje Svet doma.

Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklep:
sklep 3t.:3.1.: Potrdi se popravlieni dnevni red 3. redne seie Sveta Doma dr. Janka Benedika
Radovliica z dne 22. 2. 2017.
elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Ad-l) Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 25. t.2OLl.

Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklep:

Sklep 5t.: 3.2.: Potrdi se Zapisnik 2, redne seie Sveta doma z dne 25. 1. 2017,
elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.



Ad-2) Obravnava in sprejem letnega poroiila za leto 2016

Letno porodilo sestavljata poslovno in raEunovodsko porodilo. elani Sveta so ga prejeli z vabilom.

Poslovno porodilo je predstavila diiektorica. Povedala je, da je cilj doma izvajati celovito skrb za starejle
prebivalce nad 65 let in druge odrasle osebe, ki potrebujejo pomod zaradi du5evne, telesne in senzorne
motnje. teike bolezni ali iz drugih razlogov v obdinah Radovljica, Bled in Gorje. Predstavila je projekte, ki so se

leta 201"6 izvedli. Povedala je, da je v letu 2016 zasedenost doma bila 99,86 %, da si tudi v prihodnje ielimo
ohranjati 100 % zasedenost doma.
V nadaljevanju je povedala, da smo v letu 2016 prejeli priznanje Repubtike Slovenije za poslovno odlidnost.

Svoje porodilo je zakljuiila s podatki o kadrih, in sicer, da je bilo na dan 31. 12. 2016 v domu 126 zaposlenih. V
primerjavi s preteklim letom so se v letu 2016 bolniske odsotnosti zviSale. lzobrazevanje zaposlenih je potekalo
po nadrtu.

Radunovodsko poroiilo je predstavila ga. Mojca Kastrun, ki je prisotnim razloZila, da so vsa poroiila
pripravljena po vnaprej pripravljenih osnutkih.

Bifanina vsota bilance stanja na dan 31. L2.2016 znaia 4. 084. 167 EUR.

Neopredmetena sredstva: Na dan 31. L2.2OL6 izkazujemo naslednja stanja:

. nabavna vrednost:51.943 EUR

r popravek vrednosti:39.731 EUR,

. sedanja vrednost: 12.212 EUR.

Nepremifnine: Na dan 31. 12. 2076 izkazujemo naslednja stanja:

. nabavna vrednost 4.044.886 EUR,

. odpisana vrednost 1.749,988 EUR,

o sedanja vrednost 2.294.898 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiZene naslednje nepremiinine:

. zgradbe-po naslovih oziroma ZK parcelah na dan 31. !2.2OL6 znaia 2.2!g.374 EUR.

. zemljiiia po vrstah rabe.- funkcionalna zlemljiSda k zgradbam, kmetijska zemljiSda, parki -

spremembe v letu 2016 in stanje 31. t2. 20\6 zna\a 75.524 EUR.

Obraiunana amortizacija za zgradbe.za leto 2016 znaSa 103.297 EUR.

Oprema in druga neopredmetena sredstva: Na dan 31. 12.2Ot6 izkazujemo naslednja stanja:

. nabavna vrednost 2.059.026 EUR

o popravek vrednosti 1.509.581 EUR

o sedanja vrednost 549.445 EUR.

Predstavljene so bile terjatve in obireznosti. Ga. Ka5trun je povedala, da nimamo zapadlih dolgov,
imamo le posojilo pri Gorenjski banki.

Predsednica je vpraiala, ali ima.5e kdo kaj dodati k tej todki?

Ga. Gantar je pohvalila pripravo poslovnega porodila.
a

G. Fajfar je prosil gospo Kaitrun, da pojasni indeks v tabeli, ki je priloga k raiunovodskemu porodilu.
Ga. Kaltrun je odgovorila, da so tabele predpisane s strani MDDSZ ter da radunovodje nimajo vpliva
na izraiunani indeks.



Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklepe:

. Sklep 5t.:3.3.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica spreiema letno poroiilo o delu Doma dr.
Janka Benedika Radovliica za leto 2016. vkliuino z raiunovodskim porotilom.

Sklep 5t.:3.4.: Celotni prihodki za leto 2016 znaSaio 3.839.455 EUR, odhodki so v viSini 3.772.824
EUR.

Sklep 5t.:3.5.: Svet doma spreiema ooroiilo o izvr5evaniu letnega delovnega naErta za leto 2016.

alani Sveta so predlagane sklepe soglasno sprejeli.

a) Ad-3) Obravnava in sprejem programa dela, finanfnega nairta ter plana investicijskih vlaganj
za leto 2017.

Plan dela se.le pripravil na podlagi realizacije leta 2016. Direktorica je prisotnim predstavila program

dela za leto 2017, ki obsega:

Letni cilji doma - kljuEne novosti in spremembe
o Optimizacija poslovnih procesov v korist pridobitvi neposrednega iasa za uporabnike storitev

in oh ranitvi konkurenine cene,
. razvoj zunanje dejavnosti,
o poveievanje trine dejavnosti zlasti na podrodju prehrane,
o osveiianje ljudi o pomenu zdravega nadina iivljenja,
. prevzeti celotno skrb za stanovalce oskrbovanih stanovanj.

lnvesticijske posodobitve
o posodobiti in avtomatizirati pomivalno linijo v kuhinji,
o urediti >domsko kavarnico<,

o posodobiti prostore tehnifne sluibe in pridobiti garaio za 6 elektrifnih avtomobilov s

polnilnico na isti lokaciji za domom ter pridobiti zelene povrSine,

. namestiti dvignjene gredice za pridelavo zaiimb in zeliSd za kuhinjo in delovno terapijo po

vzoru biodinamidnega vrtnarjenja, dostopne tudi ljudem na vozidku,

. urediti kompostnik,

o kupiti parkirna mesta ob oskrbovanih stanovan.lih ali sosednje zemljiSde za izdelavo parkiri5d,

. sodelovati pri izvedbi podzemnega rova za povezovanje oskrbovanih stanovanj z Domom.

Po direktoriiini predstavitvi plana dela je ga. Djamastagid zastavila vpraiaje, ali je res potrebno

izgraditi wellness center v Domu?

Direktorica je odgovorila, da so starostniki vedno bolj zahtevni ter da dom z nudenjem wellness

storitev lahko poveaa trino dejavnost. Dokazano je, da je infrardefa savna koristna za starostnike.

Ga. Ajda Djamastagii in g.Miha Humerca sta povedala, da zaposleni nasprotujejo gradnji savne v

Domu.

G. Fajfar je dodal, da anketa o zadovoljstvu uporabnikov govori, da 85% anketirancev ne ieli
sprememb v Domu.

Ga. Toman je podala predlog direktorici, da bi lahko v sodelovanju s Solami (izdelave seminarskih in

diplomskih nalog) priSli do informacij, kakine storitve prebivalci potrebujejo.

Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklepe:
Sklep 5t.: 3.5.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica soreiema letni program dela



Sklep 5t.:3.7.: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica spreiema finanani naart za leto 2017, ki

obsega prihodke po naielu poslovnega doeodka v viSini 3.839.330 EUR ter prihodke po naielu
denarnega toka, ki zna5aio 3.823.483 EUR, odhodki pa v viiini 3.822.080 EUR.

Sklep 5t.:3.8.: Svet doma spreiema plan nabav osnovnih sredstev in plan investiciiskesa
vzdrievania po virih sredstev.

Sklep 5t.:3.9.: Svet doma spreiema letni delovni naErt za leto 20X7.

elani Sveta so predlagane sklepe soglasno sprejeli.

Ad-4) DoloEitev ocene za delovno uspeinost direktorice za leto 2016.

Direktorica je prisotnim predstavila ankete o zadovoljstvu zaposlenih, uporabnikov, svojcev

uporabnikov in uporabnikov pomoii na domu, ki so bile izpolnjene decembra 2016.

Ga. Toman je povedala, da ji Anketa o zadovoljstvu zaposlenih ni viei, ker je premajhen odziv

anketiranih, da bi se sploh lahko govorilo o zadovoljstvu. Povedala je, da iz ankete o zadovoljstvu

zaposlenih sklepa, da so zaposleni nezadovoljni, kerje praksa tak3na, da nezadovoljni ne izpotnjujejo
an ket.

G. Fajfar je podprl gospo Toman v tej trditvi ter predlagal, da se z zaposlenim sodeluje in da se jih

spodbuja.
Direktorica je menila, da je tako majhen odziv zaradi spletnih vpra5alnikov ter dvoma zaposlenih v
anonimnost ankete.
Ga. Toman je dodala, da je to 5e en dodaten kazalnik, da so zaposleni nezadovoljni in da nimajo

zaupanja v delodajalca ter da je napaka pri takinem >>alarmu<<, da se niE ne naredi.
Ga. Motoz je povedala, da so zaposleni na negovalni enoti res nezadovoljni in utrujeni. Da bo vodstvo
doma poskusilo nastalo situacijo popraviti z ie zastavljeno reorganizacijo delovnega procesa.

Predsednica je, podala predlog, da bi se zdravstveno osebje menjavalo, da se delo z bolj
obremenjenega, prenaSa na. manj obremenjenega oziroma, da mlaj5i delavci opravljajo fiziEno bolj
zahtevna dela, stare.iSi pa fiziino manj zahtevna.

Ga.'Nadja Gantar je imela pripombo na sam postopek ocenjevanja in povedala kaklen je pravilen
postopek ocenjevanje delovne uspelnosti direktolice.
Po tej razpravi so 6lani Sveta doloilli ciceno za delovno uspeSnost direktorice za leto 2016.
lz predlagane. 90%'uspesnosti se le ta zrnqnjia na 80% uspeinost, saj rezultati o zadovoljstvu

zaposlenih na podlagi anket€ niso relevantni zaradi preni2ke udeleibe.
':.i..

Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklep:

Sklep it.:3.10.: Redna delovna uspesnost direktorice za leto 2016 znaSa 80 % osnovne bruto plaae

ali 2.314,83 EUR bruto, za kar se ii na podlagi Uredbe o napredovaniu iavnih usluibencev v plaine
razrede za leto 2015 doloEi ocena odlifno;
dlani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Ad-S) Potrditev usklajenih cen.oskibhih storitev in storitev so€ialnega servisa.

Cene oskrbe so se uskladite na podlagi

enake moinosti z dne 30. 1. 2017 ter na

Predsednica je dala na glasovanje naslednja sklepa:
Sklep 5t.:3.11.: Cena standardne storitve oskrbe lse poveia za 0,18 %, cena standardne storitve
oskrbe lV pa se poveaa za 0,10 %. Tako usklaiene cene se uporabliaio od 1. 3. 2017 dalie.

Predlog nove cene je predstavila ga. Kaitrun.
Ministrstva za delo, druZino, socialne zadeve in
predpisov,, , . ,'., I ,, ,l: ,

dopisa
podlagi

I



Sklep 5t.:3.12.: Cene storitev socialneea servisa, izraEunane na podlagi Zakona o socialnem varstvu
in MetodoloAiie za oblikovanie cen socialnovarstvenih storitev, od 1. 3.2017 dalie znaiaio:

al Razvoz kosil

CONA-A:

- Cena rizvoza enega koslla - delavniki 1,67 EUR

- Cena razvoza eneqa kosila - nedelie 2,34 EUR

- Cena razvoza enepa kosila - prazniki in dela prosti dnevi 2,51 EUR

CONA.B:

- Cena razvoza eneqa kosila - delavniki 2,51 EUR

- Cena razvoza enega kosila - nedelie 3,51 EUR

- Cena razvoza enega kosila - orazniki in dela prosti dnevi 3,77 EUR

CONA.C:

- Cena razvoza enega kosila - delavniki 3,76 EUR

- Cena razvoza enega kosila - nedelie 5,26EUR

- Cena razvoza enega kosila - prazniki in dela prosti dnevi 5.64 EUR

b) Ostale storitve socialnesa servisa

- Cena storitve ob delavnikih rlede na Stevilo efektivnih ur 10,O6 EUR

alani Sveta so predlagana sklepa soglasno sprejeli.

Ad-61 Potrditev dopusta direktorja
tlani Sveta so skladno s pravili po katerem se doloda dopust direktorici potrdili 35 dni in 5e 2 dni
dodatnega dopusta zaradi posebnih pogojev dela.

Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 5t.: 3.13.: Letni dopust direktorice Doma dr. Janka Benedika Radovliica za leto 2017 znaSa

37 dni.
elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Ad-71 Predlogi in pobude ter razno

Predsednica je predlagala, da se toiki predlogi in pobude in razno zdruiita. Prisotni si se strinjali.
Ga. Toman je podala predlog, da se seje omejijo na 2 uri.
S tem predlogom so se dlani Sveta strinjali.
Predsednica je predlagala, da se v prihodnje gradivo za seje poSilja po elektronski polti, kdor:eli v
tiskani obliki, naj se mu omogodi vpogled na seji.

G. Fajfarje povedal, da ieli gradivo prejemati v dosedanji obliki. V nasprotnem primeru je potrebno,
da Dom zagotovi dlanom Sveta prenosnike. Brez vpogleda v gradivo se na sami seji ne da uspelno
delati.

Seja je bila zakljuiena ob 22.50 uri

ZAPISALA:

Bra nka Kra6ovec

PREDSEDNICA SVETA:

Lidija Kauievid Pohar
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