
ZAPISNIK

7. redne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2OLG - 2O2O, ki je
bila v sredo, 24. januarja 2018 ob L9.00 uri v sejni sobi Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

5tevilka: 9OOO-1/2OL8-2

PRISOTNI enrut SVftn: Lidija Kaudevii Pohar, Nadja Gantar, Mariana Karla Rebernik, Miha
Humerca, Branko Fajfar, Daia Toman Touruk, Renata Zadnikar

oPRAVIaENO ODSOTNI iUlUt SVrrA: Alda Djamastagii

OSTALI PRISOTNI:

L. Anja Novak - zapisnikarica,
2. javnost.

OPRAVIaENO OSTALI ODSOTNI: direktorica mag. Sonja Resman

DNEVNI RED:

1.

2.

Potrditev zapisniko 4. izredne seje.
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnikd o delu Sveta Doma dr. Jonko Benediko
Radovljico.
Rozno.

Predlagani dnevni red se spremeni.

SPREMENIENI DNEVNI RED:

1. Obvestilo o novo izvoljenem 6lanu predstavnika

obdobje 2Ot6 - 2O2O.

2. Potrditev zapisnika 4. izredne seje. '
3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnikq o

Radovljica.
4. Rozno.

Spremenjeni dnevni red je soglasno sprejet.

stanovalcev v Svet zavoda za mandatno

delu Sveto Domo dr. Janka Benediko

Ad-l) Obvestilo o novo izvoljenem Elanu predstavnika stanovalcev v Svet zavoda za mandatno
obdobje 2016 - 2020.

Predsednica sveta preda besedo novo izvoljenemu predstavniku stanovalcev g. Rozmanu, da se

predstavi. Predsednica Sveta se ga. Kramar zahvali za njeno konstruktivno, razumno sodelovanje v
skladu s Statutom zavoda in tudi v skladu s sistemsko zakonodajo ter njenimi pristojnostmi kot
predstavnice stanovalcev v Svetu Doma.

Predstavljena fe bila dilema glede pravilno izvedenih volitev predstavnika v Svet Doma s strani
stanovalcev na Zboru stanovalcev, in sicer:

- ali Zbor stanovalcev ima Poslovnik,

3.



ali obstaja v zavodu Svet stanovalcev,

ali so bile volitve izvedene skladno s Poslovnikom Sveta stanovalcev,

kdo je sklical sestanek,

kje je predlagani dnevni red volitev in volilni imenik, za katero mahdatno obdobje se voli
predstavnik stanovalcev,

ali je g. Rozman tudi ilan Sveta stanovalcev,

ali ima Svet stanovalcev predsednika,

kdo je potrdil izvolitev, Ee eventualno ie ni kreiranega Sveta stanovalcev.

Za uradno potrditev novega dlana je potreben Sklep volilne komisije o volitvah, imenovanje volilne
komisije, Sklep o razpisu volitev v Svet stanovalcev, Sklep da je predstavnik stanovalcev imenovan v

Svet Doma.

V zapisniku volilne komis'rje je poleg informacije o novem predstavniku stanovalcev v Svetu Doma 5e

vrsta drugih navedb, za katere se spraiujemo, ali so tudi ostale teme napisane v zapisniku v
pristojnosti volilne komisije?

Svet Doma ugotavlja, da je delovanje novega predstavnika v Svetu Doma s strani stanovalcev,

mogode le od trenutka potrditve njegovega mandata na Svetu Doma in za aas trajanja mandata

ostalih dlanov Sveta Doma. lzvolite4 ie je ie bila v skladu s pozitivno zakonodajo in eventualnim
Poslovnikom, mora biti skladna tudi s Statutom, ki opredeljuje mandat dlanov Sveta Doma dr. Janka

Benedika. Nobena volilna komis'rja nima pristojnosti za odpoklic dlanov Sveta Doma. elane Sveta

Doma odpoklide lahko samo tisti, ki jih je izvolil ali imenoval.

Na 7. redni seii Sveta Doma je g. Rozman lahko prisoten kot javnost in ne kot flan Sveta Doma, ker
ni dokumenta, kako je bil izvoljen in ni znal odgovoriti na zgoraj zastavljena vpra5anja.

volitve v Svet stanovalcev.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Svet Doma zahteva podatek koliko stanovdcev je glede na svojo opravilno sposobnost lahko v
volilnem imeniku in imajo pravico voliti svojega predstavnika. Ta informacija naj bo dopolnjena tudi
s podatkom, koliko stanovalcev z volilno pravico je volilo.

elani Sveta Doma zahtevajo vpogled v odstopno izjavo ga. Kramar.

Predstavnica volilne komisije mora biti prisotna na seji Sveta Doma in predstaviti rezultate volitev,
nam priloiiti razglas o volitvah, vabilo na.zbor stanovalcev in dnevni red, ter Sklep o imenovanju
novega predstavnika v Svet Doma.

Zapisniki volilne komisije morajo biti objavljeni.

Vsi zahtevani podatki predstavljajo gradivo naslednje seje.

5e enkrat Syet Doma pozivS vodstvo zavoda, da so gradiva za sejo poslana v roku, v skladu s

Poslovnikom. Gradivo je potrebno poliljati 8 dni pred sejo.

Ad-2) Potrditev zapisnika 4. izredne seje Sveta z dne 2O.!2.2O!7.



Sklep 5t. 7.2: Potrdi se Zapisnik 4. izredne seie Sveta doma z dne 20.12.2017.
Sklep je soglasno sprejet.

Ad-3) Predlog sprememb ih dopolnitev Poslovnika o delu Sveta Doma dr. Janka Benedika
Radovljica.

o delu Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovliica, potem se pripravi Eistopis.
Sklep je soglasno sprejet.

Ad-3) Razno.

Sklep seje KMVI 15.01.2018 ObEine Radovljica glede predloga razre5itve ilana Sveta Doma
predstavnika lokalne skupnosti.

Todka za razrelitev.ie bila soglasno zavrnjena. Vsi ilani KMVI so preverjali informacije preko svojih
kanalov in ugotovili, da so navedbe direktorice neupraviiene in da v nobenem primeru ni 5lo za

Sikaniranje direktorice. G. Fajfar je dobil tudi pohvalo za odgovorno delo v Svetu Doma.

Sklep seje KMVI z dne 15.01.2018 glede odstopne izjave direktorice Doma dr. Janka Benedika
mag. Sonje Resman.

Odstopna izjava je bila na seji KMVI soglasno sprejeta.

Sklep 5t.7.4: Direktorica mora posredovati podatke zaproiene s strani podpredsednika sveta
zavoda z dne 14.12,2017 v roku 7 dni pisno ali po elektronski po5ti vsem ilanom Sveta Doma.
Sklep je soglasno sprejet.

Sklep 5t.7.5: Vsi Elani sveta zavoda preimeio veliavno sistemizaciio DM v elektronski obliki.
Sklep je soglasno sprejet.

Sklep 5t.7.6: Na podlapi preietih informacii zahtevamo, da ga. direktorica poiasni informaciie, ki
smo iih preieli v smislu niene domnevne kriitve 12. ilena niene pogodbe o zaposlitvi.
Sklep je soglasno sprejet.

Predsednica Sveta Doma dlane Sveta seznani, da je njen moZ nadzornik oskrbovanih stanovanj, ki so

v neposredni bliiini Doma.

Javnost je bila podudena o skrbnosti varovanja podatkov sli5anih na seji Sveta Doma.

Naslednia izredna seja bo 74.02.2018.

Seja je bila zakljudena ob 21.40 uri.

ZAPISALA: PREDSEDN ICA

^r':1-'' Lidija Kau Pohar


