
ZAPISNIK

16. redne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2016 - 2020, ki je bila v
ponedeljek, 27.5.20f9 ob 18.00 uri v sejni sobi Doma dr. Janka Benedika Radovljica

stevilka: 9O0O-18/2018-2

PRISOTNI atANI SVETA: Katarina Kramar, Mariana Karla Rebernik, DjamastagiE Ajda, Humerca Miha, Fajfar
Brane, Nadja Gantar, Zadnikar Renata, Da5a Toman Touruk

ODSOTNI: Lidija KauaeviE Pohar (sprejet je bil njen odstop kot dlanice in predsednice sveta -novega alana

5e nimamo)

OSTALI PRISOTNI:

1. Sabina Motoz - sindikalistka
2. Alen Gril -v. d. direktorja (samo pri 5. toiki)
3. Tjaia Medved - zapisnikarica

Predsednica ugotavlja, da je Seja sklepana.

DNEVNI RED:

7. Potrditev zopisniko 75. redne seje Sveto DJB z dne 19.3.201"9

2. Potrditev zapisniko 72. izredne seje Sveto DJB z dne 75.5.2079
3. Pregled objavljenego rozpiso in vloge no rozpis za delovno mesto direktorjo/direktorice zo Dom dr.

ldnko Benediko Radovljico
4. Predstavitev kdndidoto Aleno Grilo zo delovno mesto direktorjo zo Dom dr. Jonka Benedika Rodovljicd
5. Poroiilo v. d. dhektorjo o tekoiem poslovonju
6. Predlogi, pobude in vproionjo dlonov Sveto

Dnevni red je soglasno sprejet.

Ad-Ll Potrditev zdpisnikd 75, redne seie Svetd DtB z dne 79.3.2079

Sklep 15,1.: Zapisnik 15. redne seie z dne 19.3.2019 se potrdi.

Za sklep je glasovalo 8 dlanov.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad-21 Pofiditev zaoisnikd 72, izredne seie Svetd DJB z dne 75.5.2079

Sklep 16.2.: Zapisnik 12. izredne seie z dne 15.5,2019 se potrdi.

Za sklep je glasovalo 8 dlanov.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad-3) Pregled objovljenega rozpiso in vloge na razpis zo delovno mesto direkorja/direkorice zo Dom dr.
ldnka Benediko Radovljico

Predsednica sveta DJB pove, da je bil razpis objavljen v 4 medijih, in sicer ZRSZ, spletna stran DJB, URL RS in
Moje delo. Svet doma je prejel tri pravoaasno vloiene vloga, od katerih ena kandidatka ne izpolnjuje
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pogojev razpisa, ena od kandidatkje oddala nepopolno vloga in en kandidatje oddal vlogo popolno in
skladno z razpisom.

Predsednica Sveta DJB je razpise, ki so ji bili posredovani s strani kadrovske stuZUe, pregledala in pove, da
razpis ni bil objavljen na vseh portalih v enaki vsebini. Za pravno mnenje je prosila odvetnika g. iureta Sajevica,
kije navedel, da je razliinost tekstov v objavi minimalna in da ne bi smelo biti problemov v smislu zakonitosti
razpisa, povedal pa je tudi, da je moino, da bi se.neizbran kandidat, ae bi to napako odkril, lahko pritoiil.
Predsednica Svea DJB je kontaktirala tudi ministrstvo. Z elektronskim sporoiilom so ji odgovorili, naj svet
zavoda presodi, ie je zaradi razlike v tekstu priSlo do takine napake, da razpisni pogoji za delovno mesto
direktorja zavoda niso konkretno opredeljeni in v takSnem primeru nejasne opredelitve razpisnih pogojev, svet
zavoda razpis razveljavi in ponovi.

Razpis, kije bil objavljen na ZRSZ se razlikuje od drugih.

Predsednica Sveta DJB se je pred sejo pogovorila z g. Alenom Grilom in mu razloiila zadevo. G. Alen Gril ji je
podal podpisano izjavo, v kateri navaja, da se ne bo pritoiil, de se razpis za direktorja Doma Dr. Janka Benedika
razveljavi ali ponovi. Svoje delo bo opravljal odgovorno in vestno naprej vse do zakljufka postopka imenovanja
direktorja. V izjavije navedel tudi, da se bo na nov razpis prijavil.

Predsednica Sveta DJB pove, da je sama sestavila razpis za delovno mesto direktorja DJB. Najkraj5i rok za

prijavo na razpis je v statutu doloden 8 dni. ee se razpis objavi Uradnem listu dne 31.5.2019 in je odprt do
8.6.20L9 imamo lahko naslednjo sejo ie v ponedeljek 10.5.2019.

elan Sveta DJB Brane Fajfar vpraia, v iem bo zadeva nezakonita, ie se ie danes izbere kandidata za delovno
mestb direktorja. Predsednica sveta DJB razloii, da ga. Maja Valjavec lahko vloii pritoibo in izpodbija razpis
zaradi razlidno objavljenih tekstov istega razpisa.

elanica Sveta DJB Nadja Gantar pove, da so na prej5nji seji obravnavali napako, na katero je opomnil tlan Sveta

DJB Brane Fajfar. Na tej seji je na napako opomnila predsednica Sveta DJB in Zeli, da se tudi ta zadeva

obravnava na seji.

ilanica Sveta DJB DaIa Toman Touruk pove: >Ne ielim, da se govori, da je za nastalo situacijo in napake kriv
Svet Zavoda DJB in poudarja, da so to napake strokovne sluibe DJB.(

elan Sveta DJB Brane Fajfar pove, da je bil razpis obravnavan pred objavo na seji Sveta DJB iz 15. redne seje,

dne 19.3.20L9. Predsednica mu razloii, da ne gre za na5o napako, ampak za napako strokovne sluibe doma,

kije objavila razlidne tekste razpisa v razlitnih medijih.

Nadalje je Brane Fajfar postavil vprasanje, de je pristojno ministrstvo dalo pisno mnenje. Predsednica Sveta

DJB na glas prebere pisno mnenje pristojnega ministrswa in email ilanu sveta tudi izrodi, da ga ponovno 5e

sam prebere.

alanica Sveta DJB Renata Zadnikar na glas prebere nov razpis za delovno mesto direktorja DJB. Nov razpis bi

bil objavljen v Uradnem listu dne 31.5.2019.

Sklep 76.3: svet uqotavlia, dd ie bil tozpis zo otosto delovno mesto direkoria DIB obiovlien dne 5.4.2079
na oortolu ZRSZ, Tekst te obidve rdzpisa se mzlikuie od tektd, ki ie bil obidvlien v druqih mediiih, zato svet
uaotovlia, da so razpisni poaoii neiasni in zoto obiavlieni razpis z dne 5,4.2079 rozveliavi in ponovi. Nov
razpis se razveliavi in ponovi, ker ie strokovno sluibo DIB naredila nopoko v obiovi no pofialu ZRSZ

Za sklep je glasovalo 7 ilanov, proti je glasovat en flan.
Sklep je prejet.

Novi razpis je predstavljen na 16. redni seji Sveta DJB s strani predsednice DJB. Vsi tlani sveta so sodelovali pri
oblikovanju konihega teksta razpisa, ki ga bo Renata Zadnikar 5e enkrat slovnitno preverila in popravila ter
takoj zjutraj poslala predsednici sveta, da le ta 5e enkrat preveri pravilnost razpisa z odvetnikom.
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Sklep: svet DIB ootriuie vsebino noveoo rozpiso zo delovno mesto dhektorio D!8, oredstovlieneaa no 76,
redni seii Sveto DlB.

Za je glasovalo 7 dlanov, 1 alan je glasoval proti.
Sklep je spreiet.

Skleo 76.4: Svet DtB oooblaido strokovno sluibo DlB zo obiovo noveoo rozoisa samo v Umdnem listu.

Za je glasovalo 7 dlanov, 1 dlan se je glasovanja vzdrZal.
Sklep je sprejet.

Ad- 4) Predstavitev kandidata Alena 6rila za delovno mesto direktorja za Dom dr, Janka Benedika
Radovljica

Toika, dnevnega reda ni bila izvedena zaradi sklepov, ki so bili sprejeti pri tretji toiki dnevnega reda.

Ad- 5) Poroiilo v. d. direktorja o tekoiem poslovanJu

elanica Sveta DJB Nadja Gantar vpraia v. d. direktorja, kdo je imenovan za vodenje sistema kakovosti.
V. d. direktorja pove, da je to fizioterapevtka Breda Pavlend.

elanica sveta DJB Nadja Gantar prav tako vpraia, kako poteka digitalizacija administrativnih postopkov.
V. d. direktorja pove, da nadgrajujemo lT.

Predsednica DJB vpraia, kako se reiuje pomemben problem vezan na spremembo gesel. Svet je na to
opozoril ie nekaj sej nazaj in nalolil vodstvu doma, da se v najkraj5em dasu uredi ta odprta zadeva, hkrati pa
je spomnila, da je na resnost potrebe po spreminjanju gesel opozorila tudi revizijska ekipa.
V. d. direktorja pove, da podjetje Perftech skrbi za tehniine zadeve in jih nadgrajuje. Zadeva 5e ni urejena.

elanica Sveta DJB Daia Toman Touruk vpraia, koliko zaposlenih se je prijavilo na Sportne igre.
V. d. direktorja pove, da se je prijavilo 37 zaposlenih.

elanica Sveta DJB Daia Toman Touruk vpraia v kakini fazije reievanje zadeve z vodjo oddelka za finance in
raCunovodstvo..
V. d. direktoria pove, da je bil vodju oddelka za finance in raaunovodstvo naroiena izdelava akcijskega
naarta..

elanica Sveta DJB Daia Toman Touruk vpraia, ie bo Akcijski nairt narejen do roka. V. d. direktorja Alen Gril
pove, da je Svet DJB postavil rok in da se ga poskusal driati. Predsednica DJB pove, da je na sestanku z

revizorkama in odvetnikom priilo do vprasanja o popravljanje napak in o tem, da je potrebno narediti
akcijski nadrt ter da je bil dogovorjen rok za izdelavo akcijskega naarta do L7.6.20L9, kar je kasneje potrdil
tudi svet na svoji seji. Revizorki sta rekli, da je za izdelavo akcijskega nadrta dovolj mesec dni dasa.

Podpredsednica DJB je vpralala v. d. direktorja, ae je rok izdelave Akcijskega nairta do 17.6.2019 izvedljiv. V.

d. direktorja je rekel, da bo )e moralo biti. Na prejinji seji sveta so dlani Sveta DJB vpraiali v. d. direktorja, de
je rok izdelave akcijskega naarta realen. V. d. direktorja je potrdil, da je. alanica Sveta DJB Nadja Gantar
vprasa, kaj mora vsebovati Akcijski nadrt. V. d. direktorja pove, da mora vsebovati terminski plan in kako se

bodo napake ugotovljene v revizorskem porodilu, odpravljale on pa bo seveda o tem izvajanju sprotno
poroaal Svetu Zavoda.

Sklep 76.4: Svet Domo dr. lonko Benediko Radovliico se ie seznanil s poroiilom v.d. direkorio o tekoiem
Doslovaniu zavodo

Za sklep je glasovalo 8 ilanov.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad4l Predloqi, pobude in vproianjo Eldnov Sveta
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Naslednja predvidena seja bo 10.6.2019.
Seja je bila zakljuiena ob 20.00 uri.

ZAPISALA:

Tjasa Medved


