
ZAPISNIK

4. redne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2016 - 202O kije bila

v sredo, 17. maja 2017 ob 19.00 uri v sejni sobi Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

Stevi I ka : qOOO- 4 I 2017 -2

PRISOTNT etANt SVetn:

Lidija Kauievii Pohar, Mariana Karla Rebernik, Da5a Toman Touruk, Katarina Kramar, Miha Humerca,

Branko Fajfar

UPRAVIaENO ODSOTNI eurul SvrTa: Nadja Gantar, Ajda Djamastagii

oDSOTNI imtt svme: Renata Zadnikar

DRUGI PRISOTNI:

1. Sonja Resman - direktorica Doma dr. Janka Benedika Radovljica;

2. Sabina Motoz - predstavnica Sindikata;

3. Anja Novak - zapisnikarica

Predsednica Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica ga. Kauievii Poharje vse prisotne pozdravila.

Ugotovila je, da je Svet sklepden, saj je prisotnih 5est Elanov Sveta. Predlagan je naslednji dnevni red:

DNEVNI RED

L. Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta.

2. Poroiilo direktorice doma o tekodem poslovanju zavoda.

3. Obravnava Statuta Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

4. Potrditev ail,riranega Pravilnika o vsebini in zaraiunavanju storitev Doma dr. Janka Benedika

Radovljica.

5. Predlogi in pobude.

6. Razno.

Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklep:

Sklep 5t. 4.1: Potrdi se dnevni red 4. redne seie.

elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Ad-lI Potrditev zapisnika 3. redne seje z d ie 22,2. 2Ot7.

G. Toman Touruk predlaga popravek zapisnika 3. redne seje pri toEki Ad-4), ki se glasi: lz predlagane

90 % uspejnosti so.ii zmanjiali na 80 % uspeSnost prav zaradi slabe udeleibe v anketi o zadovoljstvu

zaposlenih.

Popravek v todki Ad-4) se glasi: lz predlagane 90% uspeinosti se le ta zmanj5a na 80% uspeinost, saj

rezultati o zadovoljstvu zaposlenih na podlagi ankete niso relevantni zaradi prenizke udeleibe.

a

Direktorica pove, da je bila v tem letu prvid bila izvedena elektronska anketa in tako je slab odziv

mogode pogojevati tudi s tem.



Predsednica je dala na glasovanje naslednja sklepa:

Sklep 5t.4.2: Zapisnik 3. redne seiqbolosredovan na elektronske naslove vseh Elanov Sveta in bo
podpisan v primeru striniania vseh Elanov Sveta.

Sklep 5t. 4.3: Potrdi se Zapisnik 3. redne seie Sveta doma z dne 22. 2. 2017.

tlani Sveta so predlagana sklepa soglasno sprejeli.

Ad-21 Poroiilo direktorice doma o tekoEem poslovanju zavoda.

Direktorica je predstavila trenutne aktivnosti, ki potekajo. V kuhinji je montirana traina linija,
postavitev Sportnega parka, Bio dinamidni vrt, pripravljajo se projekti za >welnes< sobo, poteka
pridobitev nadrtov za prenovo VDC v servisni prostor in kavarno odprtega tipa. Pri slednjem imamo
teiavo, ker od resornega ministrstva 5e nismo prejeli pooblastila za arhitekta, ki ga potrebuje za

pridobitev gradbenega dovoljenja na UE Radovljica. Ostala soglasja za gradbeno dovoljenje se zbirajo,
meseca julija se priiakuje razpis.
Pripravljajo se izobraievanja, kot je vitka organizacija (odnos do dela, zavzetost zaposlenih), na
podrodju zdrave prehrane in ozaveSianju (za kuhinjo), v mesecu decembru pa bodo potekala
izobraievanja o odgovornostih. Aktivno se iSdejo donacije za organizacijo dogodkov in aktivnosti ob
obletnici doma.
V naErtu je radunalniSki program za kuhinjo, ki bo izradunal kolidino potrebne hrane, glede na Stevilo
posamidnih obrokov. Vsem zaposlenim se bo uredilo sluibene elektronske naslove, dostop bo
zagotovljen na najmanj treh radunalnikih. Tako bodo zaposleni o vseh sluibenih zadevah obveideni
tudi elektronsko.
Potekajo izleti z nepokretnimi in pokretnimi stanovalci. Z zaposlenimi, je to leto organiziran
dvodnevni izlet v Sarajevo.

Podpisala se je pogodba o zagotavljanju zdravstvene nege in oskrbe za oskrbovana stanovanja v
Radovljici. Gradnja veznega hodnika med domom in stanovanji je 5e nedoreiena. Lastniki bi morali
pridobiti gradbeno dovoljenje, vendar zaenkrat 5e niso zainteresirani.
Na Bledu se pripravlja samostojna enota dnevnega varstva, z obdino Bled pa smo podpisali Pismo o
nameri. r

G. Fajfarja zanima kakina je fluktuacija zaposlenih. Direktorica pove, da fluktuacija v zadnjem 6asu je

od 5 - 6%, kar je nevarno, ker ni sveiine, postaranje zaposlenih, pride do vei teZav v zdravju in s tem
povezano teZje delo, ter vei dopusta.
Ga. Toman Touruk pove, da je od 5 - 7% zdrava fluktuac'rja in da so tako starejii, kot mlajia generacija

potrebni. Vpra5anje je bilo ali ima Dom vpra5alnik o razlogih za prekinitev delovnega razmerja, ter
strukturo letnega razgovora. Ga. Rebernik doda, da je potrebno delati prav z vsemi zaposlenimi in
imeti letne razgovore. Predlaga pregled o fluktuaciji za pretekla tri leta, kateri profili so kondali

delovno razmerje v domu, koliko dasa so bilizaposleni in razlog odhoda. Podatki morajo biti prikazani

v 5tevilkah in v procentih, da bo porodilo iim bolj jasno. Na vpogled bi bilo potrebno pridobiti primer
Ietnega razgovora, kjer bo razvidna izmenjava informacij, mnenj, idej, z namenom napredovanja
posameznikov in organizacije.
Direktorica pove, da vedinoma odhajajo mlajli, saj si

pladilo in boljie pogoje dela. Ob prekinitve razmerja
prostovoljno poda razloge za razlog prekinitve.

ielijo boljle priloZnosti, ki so vezane na viSje

pa je pripravljen obrazec, kjer detavec lahko

Ga. Motos pove, d*a pri zdravstveni negi in oskrbi primanjkuje kadra, ker je to teia5ko delo.
Predsednico ga. Kau6eviE Pohar zanima, de je zagotovljeno kroienje zaposlenih, saj drugade lahko
situacija vodi do izgorelosti. Predlaga se posebna seja vjeseni, ki bo namenjena zgolj tej problematiki.
Ga. Motos pove, da zaposleni tega ne ielijo in predlaga sejo na to problematiko pred zaietkom
dopustov, da se stanje ne poslabSa !e bolj.



G. Humerca pove, da je glavna teZava, ker ni novih zaposlitev in je 5koda, ker mladi odhajajo drugam.

Direktorica pove, da je pridobitev kadra za bolnidarja zelo teiavno, ker se je ukinila tovrstna
izobrazba, ki se je nadomestila z zdravstvenim tehnikom. V primeru zaposlitve medicinske sestre na

delovnem mestu bolnidarja pa prihaja do situacij, da je to le zaiasna reiitev ih takoj ko zaposleni
pridobi moinost za delo medicinske sestre, le to izkoristi, v domu ali v drugih zavodih.

Ga. Rebernik pove, da je potrebno delati na prepoznavanju zadovoljstva in tak5nem pristopu.

Vpraianje je, kdo se ukvarja s kadri in direktorica pove, da so to vodje. Potrebno pa bi bilo narediti
mikro enote, zaradi Preobremenjenosti glavne sestre.

Ga. Motos pove, da so zaposleni utrujeni in neudakani zaradi pomanjkanja kadra in tako prihaja do
groienj z mediji in inSpekcijami. G. Humerca pove, da je glavna sestra popravila razpored, da niso trije
dnevi skupaj.

Direktorica pove, da je bilo konec aprila 600 nadur za 70 ljudi, kar je maksimalno 20 ur na mesec.

Dodatno je bila podpisana pogodba s iistilnim servisom za di5Eenje dveh nadstropij in pritlidja. Vsem

se plaiajo ure praznika, tudi tistim, ki v tem iasu niso na delu, Pokazala se je potreba po kadru,

varuha, saj ni jasno kaj se bo zgodilo z bolnidarji. Ga. Motos pove, da je varuhov dovolj, saj bolnidar

lahko nadome5da varuha, ter da so trenutno na delu ltirje Studenti. Delavci z delom hitijo in ko gredo

na pavzo, ko le ta ni predvidena, pride do konfliktov in nezadovoljstva med zaposlenimi na oddelku.

G. Humerca pove, da so potrebne informacije, do kdaj mora biti kaj narejeno. Bilo je veliko

nezadovoljstvo zaradi welnesa, ker delavci o tem niso bili obveideni, predvsem pa jih skrbi zaradi
pomanjkanja kadra. Ga. Motos pove, da se nekateri zaposleni s postavitvijo >welnes< sobe ne

strinjajo, vendar bo to dobro za dom, pod pogojem novih zaposlitev.

G. Fajfar izpostavi, da je potrebno ustvarjati pozitivno delovno klimo in preveriti situacijo po nivojih,

da se to odpravi.
Ga. Kramar pove, da nekateri delavci delajo za dva, drugi pa niti za enega ne.

Ga. Rebernik zaradi pomanjkanja dialoga predlaga analizo fluktuacije in delovnih ur, ter sklic izredne

seje na to problematiko v zadetku meseca junija. Potrebno je organizirati mesedne sestanke, kjer bo

opredeljena dolodena vsebina, predstaviti stalilEe, ideje, da se vzpostavi komunikacija, zaupanje in

se zadne graditi na medsebojnem zaupanju, da se ustvari drugaden nabor energije.

Predsednica iz prejinjih sej Sveta povzame, da je odzivni das zaposlenih 4,5 minute, ki je kratek in se

zaradi tega ustvarja nezadovoljstvo med zaposlenimi. Teiava je, da se zaposleni med seboj prepirajo

in zato je potrebno pozitivno pristopiti k zadevi.

Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklepe:

Sklep 5t.4.4: v domu se enkrat tedensko organizira sestanek zaposlenih. Do 5. redne seie Sveta, ki

bo dne, 14.6.2017 se oripravi povzetke tedenskih sestankov. z opredelieno vsebino sestanka,

zastavlienimi vpraianii in argumenti. Predstavi se nadure zaposlenih.

elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Ad-3) Obravnava Statuta Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

Direktorica pove, da se je Statut obravnaval na 2. redni seji in se je pripravil aistopis Statuta. Na drugi

seji smo obravnavali statut, pred namije distopis.

Predsednica predlaga pregled Statuta po dlenih, v primeru nestrinjanja se dotiini tlen popravi, v

primeru strinjanja se sprejme celotni dlen Statuta.

Popravki Statuta so bili narejeni v naslednjih ilenih:

- 11. dlen (zdkonitost njegovega delo);

- 19. dlen: doda se novi prvi odstavek (Svet domo je nojviSji orgon uprovljanjo o vseh zodevah v

okviru provic in dolinosti doma. Svet domo sestavljo 9 tlanov.l in tako dosedanji prvi odstavek



postane drugi odstavek in drugi odstavek postane tretji odstavek. V drugem odstavku se

popravi slovniEna nepravilnost (Organ uprovljonjo). V tretjem odstavku se spremeni in doda

dodaten stavek (iloni sveta se volijo in imenujejo zo 4leto. Mandat dlonov sveto doma traja

do nove konstitutivne seje novego sveto. ehni sveta so po preteku mqndoto lahko ponovno

i m enovo ni ozi rom a izvolj eni.l.

V okviru 19. dlena je bila dilema ali je Svet doma najviSji organ odlodanja ali upravljanja. Predsednica

je tako predlagala glasovanje. Svet je s petimi glasovi za odloiil, da se v prvem odstavku 19. Elena

uporablja beseda upravljanje.

- 22.ilin: v ilenu se besedna zveza ))mora svet( nadomesti z natandnejiim poimenovanjem
(mora p redsed ni k Svetol.

- 25.dlen: se naslov pravilnika Pravilnik o volitvah in odpoklicu ilonov - predstavnikov delovcev
v Svet doma spremeni (Provilnik o volitvoh v Svet doma);

- 29. dlen: doda se novi prvi odstavek (Svet doma je konstituiran na 7 seji no koterije potrjenih
vet kot polovico mondatov ilonov sveto domo.) in tako dosedanji prvi odstavek postane drugi
odstavek, drugi odstavek postane tretji odstavel! itd.. 29. dlen ima tako skupno Sest

odstavkov.
- 44. 6len: spremeni se vrstni red (Strokovni svet doma imo pet (5) ilanov. ebne strokovnego

sveta imenuje direktor doma izmed strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev oziromo
vodij posameznih orgonizacijskih enot domo. Mondat ilonov strokovnego sveto trajo do izteka
mondato direktorjo.l;

- 45. ilen: popravek o5tevilienja dlenov, saj sta bila dva dlena ovrednotena z oznaibo 44. dlen
(Strokovni svet domo je koiegijski strokovni orgon domo, ki obrovnova vproionjo s podrodjo
strokovnega delo domo. Naloge strokovnega sveta so:....1;

- 68. dlen: dopolnitev stavka >so doline varovati osebne podatke( z nasledniim besedilom
(skladno z Zokonom o varovonju osebnih podatkov.);

- 75. dlen: se dopolni besedilo za besedo sprejetju in pred besedo Sveta doma z dodatno
besedno zvezo (no seji);

Predsednica je dala na glasovanje naslednii sklep:

Sklep 51.4.5: Svet doma spreime novi statut. I

elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Ad-4) Potrditev aiuriranega Pravilnika o vsebini in zaraiunavanju storitev Doma dr. Janka Benedika
Radovljica.

Direktorica je predstavila Pravilnik o vsebini in zaraiunavanju storitev Doma dr. Janka Benedika

Radovljica. Pravilnik je bil aiuriran, kar je na novo dodano je podtrtano, besedilo ki je preirtano, je
bilo spremenjeno.

G. Fajfar je izpostavil dolodilo opredelitve iiidenja sanitarij na 2x tedensko. Porajala se je skrb, da v
kolikor bodo prostori umazani, le ti ne bodo podiSieni. Ga. Kramar je povedala, da je bilo vedno
potiSieno, v kolikorje bilo to potrebno. Po konstruktivni razpravi se je odlodilo, da merilo v pravilniku
mora biti dofodeno.

Predsednica je dalS na glasovanje naslednji sklep:

Sklep 5t.4.5: Svet Doma soreime aiuriran Pravilnik o vsebini in zara6unavaniu storitev Doma dr.
Janka Benedika Radovliica.



elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Ad-s) Predlogi in pobude.

Za to toiko razprava ni bila potrebna.

Ad-6) Razno.

Direktorica pove, da ji konec maja potete mandat in je razporejena v 49. pladni razred, ki je bil
vzpostavljen na merila v letu 2005, danes pa.je bistveno vi5ja kapaciteta, veije Stevilo zaposlenih in

veliko dodatnih storitev. Merila za doloiitev plale direktorja bi bilo potrebno vrednotiti glede na

bistveno spremen.lene vhodne podatke kot so bili pred 72 leti. Po merilih za dolodanje pla6e

direktorjev v JS za podrod.ie socialnovarstvenih zavodov, se ocenjuje Stevilo zaposlenih, Stevilo

storitev, dodatne storitve in programi, vrsta zavoda, Stevilo lokacij. Plaini razredje potrebno aiurirati,
nato se jih poilje v pregled na ministrstvo in v kolikor je soglasje pridobljeno, se plaini razred lahko

poveda, drugaie ostane enak. Preverjanje meril je potrebno izvesti pred podpisom pogodbe za novo

mandatno obdobje, saj se plaini razred sredi mandata ne more spreminjati.

G. Fajfar predlaga pregled pogodbe, ga. Rebernik pa predlaga predloZitev podrobnih kriterijev za

uvrstitev direktorjih JS v plaEne razrede, preradun in doloditev plate, do ponedeljka 22.O5.2017 po

elektronski poiti vsem alanom Sveta. Odloditev bi bila znana v sredo 24.5.2017.

Ga. Rebernik predlaga imenovanje zaiasnih ali stalnih komisij, za povezavo med zaposlenimi in

vodstvom. elan Sveta naj bi bil enkrat meseino na razpolago za razna vpralanja posameznikom, in

sicer individualno. Po krajSi razpravi Svet spreime odloiiteu da je pripravljen na pogovore z

zaposlenimi z naiinom rotacije vseh flanov Sveta, z namenom, da si vsak posameznik ustvari svoje

mnenje in iskanje najbolj optimalnih resitev. Sestanek bi bil en dan v mesecu, ob doloieni uri. elani

sveta bi sprejemali predloge, ideje, teiave, saj mora biti Svet doma povezovalec delavcev in vodstva.

Zelja dlanov sveta je, da se ideja prenese do zaposlenih, za kar bo poskrbela predstavnica sindikata

ga. Motoz.

Predsednica Sveta pove, da bo naslednja seja namenjena razmerami med delavci in vodstvom.

Predsednica se zahvaljuje.

Seja je bila zakljuiena ob 22.00 uri.

ZAPISALA:

Anja Novak

r"^L

PREDSEDNICA SVETA:

Lidija Kaudevii Pohar

t2 -4,/ --',''zz1-----)


