
ZAPISNIK

8. lzredne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2015 - 2020, kije bila v sredo,
29.08.2018 ob 19.00 uriv dvorani Doma dr. Janka Benedika Radovljica

Stevilka: gooo-13/2018-3

PRISOTNI atANl SVETA: Lidija KauieviE Pohar, DaSa Toman Touruk, Katarina Kramar, Mariana Karla Rebernik,
Nadja Gantar, Djamastagid Ajda, Humerca Miha

OPRAVIaENO ODSOTNI: : Fajfar Brane, Zadnikar Renata

OSTATI PRISOTNI:

1. Alen Gril - v. d. direktorja,
2. Nana iauk - samostojna pravna svetovalka,
3. Anja Novak - zapisnikarica,
4. Jure Sajovic - odvetnik.

Pred priietkom seje pristopi ga. Sonia Resman, ki ieli na seji prisostvovati kot javnost. Ga. Resman se pojasni,

da je ie na vabilu navedeno, da je seja zaprta za javnost. Ga. Resman se obrazloii, da je to v skladu s 30. Clenom
Statuta in 19. ilenom Poslovnika o delu sveta DJB. Na zahtevo ga. Resman, da ieligradivo o seji o todkah seje
Sveta, se ji pojasni, da je seja kot taka zaprta za javnost in da gradiva ie zaradi tega ne more dobiti. Prav tako
se ji pojasni, da pisnega gradiva za to sejo ni, da se bo na tej seji opravila le ustna razprava o toikah dnevnega
reda. Ga. Resman je bilotudi pojasnjeno, da bodo morebitni sprejeti sklepi iztesejetajni, prav tako tudi sam
zapisnik v delu, ki se nanala na vsebino toik dnevnega reda.
Ga. Resman ob 19.30 uri zapusti prostore, kjer poteka Seja Sveta DJB.

Predsednica nadalje ugotavlja, da sta opraviaeno odsotna dva dlana Sveta. Seja je sklepina,

elanom Sveta se predloii v podpis lzjave o varovanju poslovne tajnosti.

DNEVNI RED:

7. Potrditev zapisniko 9. redne seje z dne U.07.2078 in noddAevdnje seje z dne 76.07.2018.

2. Potrditev zdpisniko 7. izredne seje z dne 17.08.2018.

3. Potrditev 4. korespondenine seje z dne 24.08.2018.

4. Predlog postopkov no podlogi sklepo it. 9.18 z 9. redne seje z dne 04.07.2078 in nodoljevonje seje z

dne 16.07.2018.

5. Rozno.

Dnevni red je soglasno sprejet.

Ad-!l Pottditev zopisniko 9. redne seje z dne (M.07.2078 in nodolievanie seje z dne 75.07.2O78.

Sklep 8.1,: Zapisnika 9, redne seie z dne 04.07.2018 in nadalievanie seie z dne 16.07.2018 se potrdi.

Sklep je bil soglasno sprejet.
I

Ad-21 Potrditev ,opimika 7. izrcdne seie z dne 77.08.2078.

Sklep 8.2,: Zapisnika 7. izredne seie z dne 17.08.2018 se potrdi,
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. Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad-3) Potrditev 4, korespondenine seje z dne 24.08.2078.

Predsednica pove, da je pet alanov Sveta DJB glasovalo za, Stirje Elani pa niso glasovali.

Sklep 8.3.: Zapisnika 4. korespondenine seie z dne 24.08.2018 se potrdi.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad-4) Predlog postopkov na podldgi sklepo it. 9,78 z g. redne seje z dne O4.07.2078 in nadoljevanje seje z
dne 76.07.2078.

Podana je bila obrazloiitev k te.itoiki.

Sklep 8.4.: Svet se ie seznanil z ustnimi poiasnili glede sproiitve postopkov iz sklepa in predlasa, da se
sproiiio oostopki.

Sest dlanov Sveta DJB je glasovalo proti, eden pa je bil vzdrian. Sklep ni bil spreiet,

Ad-5) Rarno.

Sejo zapusti ilanica Ajda Djamastagit.

Kadrovska sluiba DJB pri besedilu objave razpisa za delovno mesto direktorja predlaga spremembo in sicer,
da se v prvem stavku razpisa navede zgolj zakonska podlaga z navedbo 56. in 57. dlena ZSV, navedbo izobrazbe
in drugih pogojev iz navedenih dveh Elenov pa drta, ker so ie zajeti v tej zakonski dikciji.

Sklep 8,5.: Svet spreime sorememba obiave razpisa za delovno mesto direktoria in sicer se v prvem stavku
razpisa navede zgoli zakonska podlasa z navedbo 56. in 57, ilena ZSV, navedbo izobrazbe in drugih pogoiev

iz navedenih dveh Elenov pa se irta, ker so ie zaietiv tei zakonski dikciii.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Predlog Elanov Sveta DJB, da uprava preveri morebitno uporabo oddaljenih dostopov na elektronsko poito
tajniStva ter vzpostavi politiko menjave gesel in o ugotovitvah obvesti Svet DJB na eni od naslednjih sej.
Vodstvo Doma dr. Janka Benedika ravno tako preveri zagotavljanje celotne informacijske varnosti in vzpostavi
politiko menjave gesel.

Sklep 8,5,: Svet zadolii upravo DJB. da preveri morebitno uporabo oddalienih dostopov na elektronsko
poSto tainiitva ter vzpostavi politiko meniave sesel in o usotovitvah obvesti Svet DJB na eni od nasledniih

5ei

Sklep je bil soglasno sprejet.

Predlog dlanov Sveta DJB, da uprava ponovno naroai podrobnej50 revizijo delovanja DJB, predvsem glede virov
sredstev, ki so bili s 1.1.2018 na TRR DJB in ostalih bistvenih elementov poslovanja DJB in o tem poroEa Svetu
DJB na eni od naslednjih sej.

Tajništvo
Highlight

Tajništvo
Highlight



Sklep 8.7.: Svet zadolii upravo DJB, da ponovno naroli podrobneiso reviziio delovania DJB, predvsem Elede
. virov sredstev, ki so bili s 1.1.2018 na TRR DJB in ostalih bistvenih elementov poslovania DJB in o tem poroia

Svetu DJB na eni od nasledniih sei.

Sklep je bil soglasno sprejet.

PREDSEDNICA SVETA:

Lidija Kaufevii Pohar,f,
/>"

Seja je bila zakljuiena ob 22.10 uri.

ZAPISALA:

Anja Novak
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