
ZAPISNIK

15. redne seje Sveta Doma dr.Ianka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2016 - 2O2O,kije bila v torek,
L9.03.201-9 ob 18.00 uri v sejni sobi Doma dr. Janka Benedika Radovljica

Stevi I ka : 9000-6 I 2OL9-z

PRISOTNI eUnt SvefA: Lidija KauEevii Pohar, Katarina Kramar, Nadja Gantar, Fajfar Brane, Humerca Miha,
Mariana Karla Rebernik, Djamastagid Ajda, Zadnikar Renata, DaSa Toman Touruk

OPRAVIEENO ODSOTNI:

OSTALIPRISOTNI:
1. Alen Gril- v. d. direktorja,
2. Anja Novak - zapisnikarica,
3. Sabina Motoz- predsednica sindikata DJB,

4. Tanja Pristavec- vodja ZNO.

Predsednico ugotovljo, do je Sejo sklepino, prisotnih je 5 ilonov Sveto Domo.

DNEVNI RED:

l. Potrditevzopisniko 74. redne sejeSveta DtB.
ll. lmenovonje nomestniko direkorja za zdrovstveno nego.
lll. Odmera dopusta v. d. direkorjo zo leto 2079.
lV. Delovna uspeinost v. d. direkorjo zo leto 2078.
V. Razpis za mesto direktorjo v Domu dr. tonka Benediko.

Vl. Predloiitev Dopiso MDDSZ z dne 72.2.2079- Uskloditev cen storitev v letu 2079
Vll. Uskladitev cen oskrbnih storitev od 7.4.2079 dalje.
Vlll. Poroiilo no podlogi Sklepov 70.6. in 70.7., sprejetih no 70. izredni seji z dne 23.7.2079.
,X. Obrovnova Pritoibe Jonez Rozmon. (Sejo je v tej toiki zaprto zo jovnost)
X. Seznanitev z Anolizo onkete o zodovoljstvu zoposlenih v DIB

Xl. Porodilo direktorja o tekoiem poslovanju DtB.
Xll. Predlogi, pobude in vproionja ilonov Sveta.

Dnevni red se spremeni. Predsednica predlaga, da se tofko X. uvrsti pred todko lV. zaradi povezane vsebine.

Sklep 15.1.: Spremenienidnevni red se potrdi.

Sklep je sprejet s strani 6 dlanov Sveta DJB.

SPREMENTENI DNEVNI RED:

l. Pottditev zopisniko 74. redne seje Sveta DlB.
ll. lmenovanje nomestniko direkorjo zo zdrovstveno nego.

lll. Odmera dopusto v, d. direktotjo zo leto 2079.
lV. Seznonitev z Analizo onkete o zodovoljsfuu zaposlenih v DIB
v. Delovno uspeinost v. d. direkorjo za leto 2078.
Vl. Razpis zo mesto direkorja v Domu dr. tonko Benediko.

Vll. Predloiitev Dopiso MDDSZ z dne 72.2.2079- Uskloditev cen storitev v letu 2079

Vlll. Uskloditev cen oskrbnih storitev od 7.4.2079 dolje.
lX. Poroiilo no podlogi Sklepov 70.6. in 70.7., sprejetih no 70. izredni seji z dne 23.7.2079.
X. Obrovnavo Pritoibe lonez Rozmon. (Seio je v tej toiki zaprto za javnost)
Xl. PoroEilo direkorjo o tekofiem poslovanju DlB.



XIl. Predlogi, pobude in vpraSanja dlanov Sveta.

Ad-ll Potrditev zopisniko 74. redne seje z dne 26.02.2079.

Sklep 15.2.: Zapisnik 14. redne seie z dne 25.02.2019 se ootrdi.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 5 Elanov Sveta DJB.

Sklep je sprejet.

'Seji Sveto DJB se pridruiito ilanici Renoto Zodnikar in Ajdo Djomastogii. No 75. redni seji dne

79.03.2079 je prisotnih 8 ilonov Sveta DJB.

Pred toEko ll. dnevnega reda, se bo obravnavalo toEko IIl. dnevnega reda, saj se bo poEakalo na prihod

kandidatke za namestnika direktorja za podroEje zdravstvene nege, ga. Tanje Pristavec.

Ad-lll lmenovonje nomestniko direkorjo zo zdrovs,tneno nego.

V. d. direktorja poda kratko obrazloiitev glede imenovanja namestnika direktorja za zdravsweno nego v Domu

dr. Janka Benedika.

Kandidatka za delovno mesto namestnika direktorja za zdravsWeno nego ga. Tanja Pristavec predstavi

program dela na oddelku zdravsWene nege in oskrbe, z izpostavljenimi kljudnimi vsebinami za podroije

zdravsWene nege in oskrbe.

Seji Sveto DJB se pridruii ilonico Doio Tomon Touruk. No 75. redni seji dne 79.03.2079 je prisotnih vseh

9 ilonov Sveto DJB.

elani Sveta Tanji Pristavec postavljajo vpraianja glede na predstavljen program dela na podrodju oddelka

zdravstvene nege in oskrbe.

Med dlani Sveta DJB je potekala razprava. Predpodpisom pogodbe je potrebno ponovno preveriti pravilno

imenovanje namestnika direktorja v skladu z zakonodajo.

Predsednica Sveta Tanjo Pristavec prosi, da zapusti sejo Sveta pred glasovanjem predlaganih sklepov.

Predsednica da na glasovanje predlagane sklepe, za katere se bo glasovalo skupaj z enim glasovanjem.

Sklep 15.3.: Na delovno mesto 8017398 - Namestnik direktoria za podroEje zdravswene nege v Domu dr.
Janka Benedika, se predlaga Tanjo Pristavec; vodja ZNO lll.

Skleo 15.4.: Mandat namestnika direktorja za zdravstveno nego v Domu dr. Janka Benedika traja od
01.04.2019 do 19.08.2019 oziroma do imenovanja direktorja Doma dr. Janka Benedika.

Sklep 15.5.: Delovno mesto 8017398 - Namestnik direktorja za zdravsWeno nego v Domu dr. Janka Benedika
se uvrsta v tl8. plaEni razred.

Sklep 15.6.: Za ias trajanja mandata namestnika direktoria za zdravstveno nego Tanji Pristavec, njene
pravice iz deloynega razmerja sklenjenega z DJB za nedoloEen tas, mirujejo. Po prenehaniu trajanja mandata
se Tanja Pristavec, vrne na delovno mesto, kiga je zasedala pred nastopom funkcije namestnika direlcoria
za podroEje zdravsWene nege, to je vodja oddelka zdravshrene nege in oskrbe lll.



Za sprejetje predlaganih sklepov je glasovalo 9 dlanov Sveta.

Sklepi so soglasno sprejeti.

Ad-ll,) Odmero dopusto v. d. direkorjo za leto 2079.

Med ilani Sveta je potekala rczprava. Mnenje dveh dlanic Sveta je, da nevarnost infekcije ni primeren razlog

za dodelitev dodatnega dni dopusta pod postavko posebni pogoji dela, saj le to ni v sorazmerju z zaposlenimi
na zdravstveni negi niti v skladu s Pravilnikom, ki ureja Stevilo dni letnega dopusta za posamezna delovna
mesta (v administraciji)

vi5ini 30 dni za leto 2019.

Za sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 5 dlanov Sveta,2 tlana Sveta sta glasovala proti sprejetju
predlaganega sklepa.

Sklep je sprejet.

Ad- ,V) Seznonitev z Analizo onkete o zadovoljstvu zoposlenih v DtB.

V. d. direktorja naredi kratek povzetek izvedene ankete o zadovoljstvu zaposlenih.

S strani dlanov Sveta so podane pripombe: visoka samopodoba lahko nakazuje na nezavedno
nekompetentnost, zaieleno bi bilo povezovanje pri anketah z drugimidomovi z namenom primerjave, pravilno
bi bilo da se na podrodju pomodi na domu svojcem da anketo direktno v roko, saj bi s tem morda dosegli vedji
odziv na anketo.

zaposlenih v DJB.

Za sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 9 dlanov Sveta.

Sklep je soglasno sprejet.

ebnico Moriano Karlo Rebernik zapustisejo Sveto ob 19.i0. uri.

Ad-V) Delovno uspeinost v. d. direkorjo zo leto 2078.

V. d. direktorja poda obrazloiitev delovne uspeSnosti za leto 2018.

e lani Sveta postavijo v. d. direktorju vpra5anja glede predstavljane delovne uspeinosti.

Predsednica Sveta v. d. direktorja prosi, da zapusti sejo Sveta pred glasovanjem predlaganih sklepov.

elani Sveta ocenijo delovno uspeinost direktorja glede na predpisane kriterije.

doseiene skupne ocene.

Za sprejetje predlaganih sklepov je glasovalo 8 dlanov Sveta.



Sklepa sta soglasno sprejeta.

Ad-Vl) Rozpis zo mesto direktorjo v Domu dr. tonko Benedika.

ebnica Djomastogii Ajda zopusti sejo Sveto ob 20.00. uri.

Anja Novak predstavi predlog razpisa direktorja.

Za sprejetje predlaganega sklepa je glasoval 1 dlan Sveta, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 6 dlanov
Sveta.

Sklep ni sprejet.

Za sprejetje predlaganih sklepov je glasovalo 6 ilanov Sveta, proti predlaganemu sklepu je glasoval 1 ilan
Sveta.

Sklep so sprejeti.

Za sprejetje predlaganih sklepov je glasovalo 5 Elanov Sveta, 1 dlan Sveta se je glasovanja vzdrial.

Sklep je sprejet.

Sklep 15.15.:

Za sprejetje predlaganega sklepa je glasoval 1 dlan Sveta, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 5 dlanov

Sveta.

Sklep ni sprejet.

23.04.2019.

Za sprejetje predlaganih sklepov je glasovalo 6 dlanov Sveta, 1 dlan Sveta se je glasovanja vzdrial.

Sklep je sprejet.

Ad-Vll) Predloiitev Dopiso MDDSZ z dne 72.2.2079- Uskladitev cen storitev v letu 2079.

Uskladitev cen storitev v letu 2019.

Za sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 7 dlanov Sveta.



Sklep je sprejet.

Ad-Vlll) Uskloditev cen oskrbnih storitev od 7.4.2079 dalje.

Skleo 15.20.: Cena standardne storiwe oskrbe lse poveEa iz17,48 EUR na 17,83 EUR, cena standardne
storitve oskrbe lV pa iz 31,00 EUR na 31,52 EUR.

Skleo 15.21.: Cene iz prvega sklepa se uporabljajo od 1. 4. 2019 dalje.

Za sprejetje predlaganih sklepov je glasovalo 5 ilanov Sveta, 1 dlan Sveta se je glasova nja vzdrial.

Sklep je sprejet.

Ad-lX) PoroEilo no podlogi Sklepov 70.6. in 70.7., sprejetih na 70. izredni seji z dne 23.7.2079.

in 10.7.. spreietih na 10. izredni seii z dne 23.1.2019.

Za sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 7 dlanov Sveta.

Sklep je sprejet.

Ad- Xl) Poroiilo direkorjo o tekodem poslovanju DlB.

V. d. direktorja predstavitekofe poslovanje.

poslovaniu zavoda.

Za sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 7 dlanov Sveta.

Sklep je sprejet.

Ad-Xll) Predlogi, pobude in vproionjo Elonov Sveto.

Predsednica pove, da jo je direktorica Zdravstvenega doma Radovljica zaprosila za podporo predloga s strani
Sveta DJB, da se za mesto zdravnika v DJB podeli koncesija. Direktorica predvideva, da bi z razpisom koncesije
v okviru Obdine, laije zagotovila zdravnika, saj trenutno zdravnik ni stalni.



Naslednja seja Sveta bo dne 07.05.2019 ob 18h (odpiranje vlog direktorja) in dne L5.05.2019 ob 15h (razgovori
za direktorja).

Seja je bila zakljutena ob 21.00 uri.

ZAPISAI.A:

Anja Novak

PREDSEDNICA SVETA:

Lidija KauEeviE Pohar


