
ZAPISNIK

9. redne seie Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2015 - 2020, ki je bila v
sredo, 04. julija 2018 ob 17.00 uriv dvorani Doma dr. Janka Benedika Radovljica

stevilka: gOOo-9/2018-2

PRISOTNI itAt\lt SVftA: Lidija Kaudevid Pohar, Nadja Gantar, Miha Humerca, Branko Fajfar, Dasa Toman

Touruk, Renata Zadnikar, Kristina Kramar, Mariana Karla Rebernik, Ajda Djamastagi6

OPRAVIEENO ODSOTNI 

'LANI 
SVETA: -

NEOPRAVI.ENO ODSOTNI CLANI SVETA: -

OSTALI PRISOTNI:

1. Anja Novak - zapisnikarica,
2. Miha Jania- vodja FRS,

3. Stane Kol5ek - finandno radunovodski delavec,
4. Borut MeZan - vodja prehrane,

5. Claudia Ribnikar - zunanja svetovalka,
6. Nana Jauk - zunanja pravna svetovalka,
7. Simona Krese - preverjena dria
8. Sabina Motoz- predsednica sindikata
9. javnost.

Predsednica ugotavlja, da je seja sklepina, prisotnih je 8 dlanov, 1 ilanica Sveta pride z manj5o zamudo.

Predsednica uvodoma predstavi in opozori na dopolnltve gradiva in popravkov.

Predsednica v obravnavo predlaga naslednjl dnevni red:

DNEVNI RED:

l. Potrditev zapisnika 6. izredne seje Sveta.

ll. Sklep o dasovni omejitvi trajanja razprave 9. redne seje Sveta dr. Janka Benedlka v skladu s 38.ilenom
Poslovnika DJB. Zakaj je to potrebno de je opredeljeno v Poslovniku

Spremembe in dopolnitve 3. , 13. in 24. ilena'Statuta Doma dr. Janka Benedika.

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Domu dr. Janka Benedika.

Pravilnik o delovnem dasu v Domu dr. Janka Benedika.

Porodilo o opravljeni notranji reviziji dela poslovanja javnega zavoda dom dr. Janka Benedlka Radovljica -

letno poro.ilo za leto 2OL7 In Porotilo o opravljenem pregledu financiranja socialno varstvene storitve
pomo. na domu v obdini Radovljica

Vll. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev programa dela, finandnega nairta ter plana nabav za leto

2018.
Vlll. Poroailo o sklepih od 6.4. do 6.17., sprejetih na 6. izredni seji Sveta DJB.

lX. Potrditev dodatnih dni dopusta za direktorja (zaradi posebnih pogoje v dela).

X. Priprava razpisa za mesto direktorja v Domu dr. Janka Benedika.

Xl. Pojasnllo o pravicah, obveznostih ter pristojnostih in dolinostih dlanov Sveta zavoda.

Xll. PoroEilo o postopku predlaganja in sprejemanja sklepov razreSitve in prenehanja delovnega razmerja

bivii direktorici mag. Sonji Resman

xlll. Porodilo direktorja o tekoiem poslovanju zavoda.

xlV. Predlogi, pobude in vprasanja Elanov Sveta.

U.
tv.

vt.



Predsednica pove, da je predlagani dnevni red daljSi, ker so v tem aasu stekle velike in obseine spremembe.
Glede na pripravo gradiva predsednica pridakuje konstruktivne razprave, lahko pa se zaradi obseZnosti
dnevnega reda seja tudi prekine.

Seji se pridruZi alanica Sveta Da5d Toman Touruk.

Glede V. tofke dnevnega reda Pravilnika o delovnem dasu v Domu dr. Janka Benedika je bila podana
pripomba s strani elanice Sveta, da Svet ni pristojen za sprejem le tega.

S strani uprave je bilo pojasnjeno, da je bil Pravilnik o delovnem aasu v Domu dr. Janka Benedika vkljuien na

dnevni red 9. redne seje Sveta, ker se je le to smatralo kot potrebno glede na 3. toiko 73. dlen Statuta.

tlanica Sveta pojasni, da je pri 3. toaki 73. alen Statuta milljen Poslovnik o Svetu Doma in da vse interne akte
sprejema direktor Doma in ne Svet Doma.

Sklep 3t. 9.1: Dnevni red se spremeni v V. toaki in sicer: Seznanitev s Pravilnikom o delovnem aasu v Domu
dr. Janka Benedika Radovliica.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 5 ilanov Sveta, 2 ilana Sveta sta glasovala proti, 2 dlana Sveta sta se

glasova nja vzdriala.

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta in sicer:

SPREMENJENI DNEVNI RED:

l. Potrditev zapisnika 6. izredne seje Sveta.
ll. Sklep o dasovni omejitvi trajanja razprave 9. redne seje Sveta dr. Janka Benedika v skladu s 38.alenom

Poslovnika DJB. Zakaj je to potrebno de je opredeljeno v Poslovniku
lll. Spremembe in dopolnitve 3., 13. in 24. dlena Statuta Doma dr. Janka Benedika.
lV. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Domu dr. Janka Benedika.
V. Seznanitev s Pravilnikom o delovnem iasu v Domu dr. Janka Benedika.
Vl. Poroiilo o opravljeni notranji reviziji dela poslovanja javnega zavoda dom dr. Janka Benedika Radovljica -

letno porodilo za leto 2OL7 in Porodilo o opravljenem pregledu financiranja socialno varstvene storitve
pomot na domu v obdini Radovljica

Vll. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev programa dela, finandnega nadrta ter plana nabav za leto
20L8.

Vlll. Poroailo o sklepih od 6.4. do 6.77., sprejetih na 6. izredni seji Sveta D.lB.

lX. Potrditev dodatnih dni dopusta za direktorja (zaradi posebnih pogoje v dela).
X. Priprava razpisa za mesto direktorja v Domu dr. Janka Benedika.
xl. Pojasnilo o pravicah, obveznostih ter pristojnostih in dol:nostih dlanov Sveta zavoda.
Xll. Poroiilo o postopku predlaganja in sprejemanja sklepov razre5itve in prenehanja delovnega razmerja

bivSi direktorici mag. Sonji Resman

Xlll. Poroailo direktorja o tekoaem poslovanju zavoda.
XlV. Predlogi, pobude in vpraianja dlanov Sveta.

Ad- l. Potrditev zapisnika 6, izredne seje Sveta.

Predsednica Sveta prosi za pripombe na zapisnik. Pripombe so podane in upoitevane.

Sklep 5t, 9.2: Potrdi se Zapisnik 5. izredne seie Sveta Doma z dne 21.03.2018 s pripombami.

Za potrditev zapisnika 6. izredne seje je glasovalo 8 alanov Sveta, 1 alan Sveta se je glasovanja vzdrial.

Sprejme se zapisnik 6. izredne seje s popravki.



Ad- ll. Sklep o iasovni omejiwitrajanja razprave 9. redne seje Sveta dr. Janka Benedika v skladu s

38.Elenom Poslovnika DJB.

Predsednica Sveta predlagani sklep da na glasovanje.

Sklep 5t. 9.3: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovlika soEiema Sklep o omeiitvi traiania razprave 9, redne seie
Sveta Doma dr. Janka Benedika.

Proti sprejetju sklepa so glasovalivsi dlani Sveta Doma.

Pred lagani sklep ni sprejet.

Ad- lll. Spremembe in dopolnitve 3.,L3.ln24. Elena Statuta Doma dr. Janka Benedika.

V. d. direktorja predstavi predlog sprememb Statuta Doma dr. Janka Benedika.

S strani dlanice Sveta Dom je bila podana pripomba, da je najprej potrebno potrditi Sistemizacijo delovnih
mest in Sele na to se lahko spreminja Statut.

V 2. dlenu Spremembe in dopolnitve Statuta Doma dr. Janka Benedika Radovljica, se v predlagani spremembi
13. flena Statuta, spremeni Oddelek za sploSne zadeve v >Oddelek za kadre in sploine zadeve< in Oddelek
finanino radunovodske sluibe v >Oddelek za finance in raiunovodstvo<.

V 3. tlenu Spremembe in dopolnitve Statuta Doma dr. Janka Benedika Radovliica, se v predlagani spremembi
24. dlena Statuta, drta beseda >opredeljenih<.

Sklep 5t. 9.4: Svet Doma dr, Janka Benedika Radovliica soreiema Spremembe in dopolnitve Statuta Doma
dr, Janka Benedika Radovliica s pooravki.

za sprejetje sklepa je glasovalo 6 alanov Sveta, I alan Sveta je glasoval proti, 2 dlana Sveta sta se glasovanja

vzdriala.

Predlaga ni sklep je sprejet.

tlanici Sveta Doma podata obrazloiitev, zakaj sta se vzdriali glasovanja. Namrea s strani pristojnega
ministrstva je bilo podano navodilo, da je pristojno ministrstvo potrebno seznaniti o vseh pomembnih
vpra5anjih, ter pridobiti mnenje in sicer pred odloianjem. Tak5no pomembno vpraSanje so tudi Spremembe
in dopolnitve Statuta Doma.

S strani uprave je bilo pojasnjeno, da je bil na eni izmed prejinjih sej prisoten tudi predstavnik pristojnega
ministrstva, kije povedal, da je Statut v pristojnosti Sveta zavoda in da je zanj odgovoren Svet zavoda.

Predsednica glede predlaganih Sprememb in dopolnitev Statuta Doma ustanovitelja ni seznanila in bo to
pripombo upoitevala, ter izvedla potrebno seznanitev naslednji dan.

Ad- lV. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Domu dr. Janka Benedika.

Dopolnitve se predlagajo pri poenotenju uporabe terminologije oddelek ali sluiba. Uporabi se eno ali drugo
terminologijo.

Pri vseh prilogah (katalog delovnih mest, opis del in nalog delovnih mest, organigram) Pravilnika o
sistemizaciji delovnih mest v Domu dr. Janka Benedika je potrebno splo5na in kadrovska sluiba spremeniti v
))oddelek za kadre in sploine zadeve(, ter glede na poimenovanje oddelka poenotiti poimenovanje vodU teh
od delkov.

Sklep 5t. 9.5: 11. ilena Pravilnika o sistemizaciiidelovnih mest v Domu dr. Janka Benedika se izloii.



Za sprejetje sklepa je glasovalo 7 tlanov Sveta, 2 dlana Sveta sta se glasovanja vzdrZala.

Predlagani sklep ie spreiet.

Podana je bila pripomba, naj se delovno mesto J025015 Tajnica direktorja V, nadomesti z delovnim mestom
J016043 ViSji strokovni sodelavec v splo5nih sluibah Vt.

Sklep 5t. 9.5: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliha spreiema Pravilnik o organizaciii in sistemizaciii delovnih
mest v Domu dr. Janka Benedika Radovliica s pripombami.

Za sprejetie sklepa je glasovalo 5 dlanov Sveta, 1 dlan Sveta je glasoval proti, 3 dlani Sveta so se glasovanja
vzdriali.

Predlagani sklep je sprejet.

Sejo zapusti ga. Ajda Djamastagid.

Sklep 5t. 9.7: Zaradi prisotnosti zunanie poroievalke o opravlieni notranii rcviziii, se presl<oiiV, toika dnevnesa rcda
in se preide k Vl. toiki dnevnesa reda.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 6 dlanov Sveta, 2 dlana Sveta sta se glasovanja vzdriala.

Predlagani sklep je sprejet.

Ad- Vl. Poroiilo o opravljeni notranii reviziii dela poslovanja javnega zavoda Doma dr. Janka Benedika
Radovliica - letno poroEilo za leto 2017 in Poroiilo o opravljenem pregledu financiranja socialno varstvene
storitve pomoE na domu v obiini Radovljica.

Direktor poda uvodne ugotovitve in preda besedo preverjeni driavni revizorki ga. Simoni Krese, ki Svetu
Doma predstavi revizijsko porodilo in odgovori na zastavljena vpralanja ilanov Sveta.

Podana je bila pripomba, da Svet zavoda do sedaj ni nikoli prejel na vpogled notranje revizije, vendar so le te
prejeli na podlagi zahteve po pridobitvi informacij javnega znadaja.

Revizorka pojasni revizijsko porodilo glede izvaja{a pomoii na domu, ter trenutno ureditev stanja z Obdino
Radovljica. Pojasni, da ima pristojnost potrjevanja cene pomodi na domu Svet Doma.

Sklep 51.9.8: Svet Doma dr, Janka Benedika Radovliica se ie seznanils Poroiilom o opravlieni notranii reviziii
dela ooslovania iavnega zavoda Dom dr, Janka Benedika Radovliica - letno ooroEilo za leto 2017 in
Poroiilom o opravlienem pregledu financirania socialno varstvene storitve pomoi na domu v ObEini
Radovliica.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 8 dlanov Sveta. 
"

Predlagani sklep je sprejet.

Ad- V. Pravilnik o delovnem iasu v Domu dr. Janka Benedika.

Razprava je bila podana ie uvodoma.

Sklep 5t. 9,9: V, d. direktoria spreime Pravilnik o delovnem iasu DJB in o tem seznani Elane Sveta.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 8 alanov Sveta, 1 tlan Sveta se je glasovanja vzdrZal.

Predlaga ni sklep je sprejet.



Ad- Vll' Obravnava in sprelem sprememb in dopolnitev programa dela, finaninega nairta ter plana nabav
za leto 2018.

Zunanja svetovalka za zdravstveno nego ga. Claudia Ribnikar Lavtiiar predstavi program dela na oddelku
ZNO, g. Borut Meian pa program dela v oddelku prehrane.

Sejo zapusti Ba. Kramar.

Podan je bil soglasen predlog za prekinitev seje in doloditev novega termina seje, ki bo dne 15.07.2018.

Nadaljevanje Vll. toike dnevnega reda bo na naslednji seji Sveta dne 16.07.2018.

Ad- xll. Poroiilo o postopku predlaganja in sprejemanla sklepov razrelitve in prenehanja delovnega
razmerja bivii direktorici mag, Sonji Resman.

Toika je zaprta za javnost, zato se javnost odstrani. Predlog je, da se todka umakne iz dnevnega reda.

Sklep 5t. 9.10: Totka se umakne iz dnevneEa reda,

Za so glasovali 4 dlani Sveta, 2 dlana Sveta sta se glasovanja vzdtiala, L dlan Sveta je glasoval proti.

Sklep je prejet.

Nadallevanje 9. redne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2016 - 2020,
je bila v ponedeljek, 16. julUa 2018 ob 18.00 uri v dvorani Doma dr. Janka Benedika Radovljica

PRISOTNI dLllt SVefa: Lidija Kauievii Pohar, Nadja Gantar, Miha Humerca, Branko Fajfar, Daia Toman
Touruk, Renata Zadnikar, Kristina Kramar, Ajda Djamastagii

OPRAVIaENO ODSOTNT el.ANt SVETA: Mariana Karta Rebernik

OSTALI PRISOTNI:

1. Ania Novak - zapisnikarica,
2. Miha Jansa- vodja FRS,

3. Stane Koliek - finandno radunovodski delavec,
4. Claudia Ribnikar - zunanja svetovalka,
5. Nana Jauk - zunanja pravna svetovalka,
5. javnost.

Predsednica ugotavlja, da je seja sklepdna, prisotnih je 8 od 9 dlanov Sveta.

Predsednica v obravnavo predlaga dnevni red, kjer se Vlll. toeka dnevnega reda Poroiilo o sklepih od 6.4. do
6.17., sprejetih na 6. izredni seji Sveta DJB, prestavi na predzadnjo todko dnevnega reda in tako postane Xlll.
toaka dnevnega reda :

SPREMENIEN' DNEVNI RED:

Potrditev zapisnika 6. izredne seje Sveta.
Sklep o dasovni omejitvi trajanja razprave 9. redne seje Sveta dr. Janka Benedika v skladu s 38.dlenom
Poslovnika DJB. Zakaj je to potrebno ae je opredeljeno v Poslovniku
Spremembe in dopolnitve 3., 13. in 24. alena Statuta Doma dr. Janka Benedika.
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Domu dr. Janka Benedika.
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XIV.

Seznanitev s Pravilnikom o delovnem iasu v Domu dr. Janka Benedika.
Porodilo o opravljeni notranji reviziji dela poslovanja javnega zavoda dom dr. Janka Benedika Radovljica -
letno poroailo za lelo 20t7 in Porodilo o opravljenem pregledu financiranja socialno varstvene storitve
pomod na domu v obf ini Radovljica
Obravnava in sprejem sprembmb in dopolnitev programa dela, finantnega nairta ter plana nabav za leto
2018.
Potrditev dodatnih dni dopusta za direktorja (zaradi posebnih pogoje v dela).
Priprava razpisa za mesto direktorja v Domu dr. Janka Benedika.
Pojasnilo o pravicah, obveznostlh ter pristojnostih in dolZnostih dlanov Sveta zavoda.
Poroiilo o postopku predlaganja in sprejemanja sklepov razreSltve in prenehanja delovnega razmerja
bivsi direktorici mag. Sonji Resman

Porodilo direktorja o tekodem poslovanju zavoda.
Porodilo o sklepih od 6.4. do 6.17., sprejetih na 6. izredni seji Sveta DJB.

Predlogi, pobude in vpra5anja alanov Sveta.

Sklep 5t. 9.11.: Spremenieni dnevni red se spreime.

Predlagani sklep je soglasno sprejet.

alan Sveta poda mnenje glede umika Ad- Xll. todke dnevnega reda iz prejsnje seje z dne 04.07.2018. Dne
17.?.zOLa, torej dva dni pred izredno sejo Sveta, ki je bila dne 19..2.2Ot8, so bili pod strogo zaupno Elanom
Sveta posredovani obravnavani sklepi glede razreiiwe bivse direktorice mag. Sonje Resman, kjer je pisalo, da
so pripravljani s strani pravnega strokovnjaka. Sklepi so bili vsebinsko potrjeni s strani ministrstva. Dopis
dlanice Sveta, kl ga je predloiila dne 04.07.2018 je sprenevedanje glede sprejetih sklepov.

Predsednica predlaga razpravo na povedano- Razprave ni bilo.

9. redne seje Sveta se nadauuje s Vll. todko dnevnega reda, ki je bila dne 04.07.2018 prekinjena zaradi
obseznosti gradiva.

Uvodne predstavitve finandnega natrta predstaviv.d. direktorja, podrobnejSo analizo prestavijo strokovni
sodelavci posameznih sluib. G. Jan5a predstavifinandni nadrt, ga. Novak kadrovski nairt in ga. Ribnikar
Lavtliar nadrt posebej kadrovanja zdravstvene nege.

Sklep 5t. 9.12: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica ie spreielspremembe in dopolnitve programa dela,

Sklep je soglasno sprejet.

Ad- lX. Potrditev dodatnih dni dopusta za direktorja.

Sklep 5t, 9.13: Svet Doma dr, Janka Benedika Radovliica spreiema sorazmerni del letneqa dopusta v, d.

direktoria Alena Grila, v vi5ini 25 dni.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 5 ilanov Sveta, 2 ilana Sveta sta glasovala proti, 1 alan Sveta se je glasovanja

vzdrial.

Sklep je sprejet.

Ad- X, Priprava razpisa za mesto direktoria v Domu dr. Janka Benedika.

Razpis pripravlja strokovna sluiba Doma.

alanica Sveta ima pomisleke, glede prisotnostiv. d. direktorja pritej toiki dnevnega reda.

finaninepa naarta ter plana nabav za leto 2018.



Predsednica predlaga, da vsi, ki niso dlani Sveta zapustijo prostor in da odloditev na glasovanje.

Sklep 5t. 9.14: Ostali prisotni, ki niso IlaniSveta zapustiio prostor.

Za sprejetje sklepa ie glasovalo 6 dlanov Sveta, 1 tlan Sveta se je glasovan,a vzdrZal.

Sklep je sprejet.

Sklep 5t. 9.15: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica potiuie prcdlog razpisne dokumentaciie s mpravki za

dircktorh Dorna dr. Janka Benedika Rado,lika. ki se otiavi 3. sepEmbra ZIr8,

Za sprejetje sklepa je glasovalo 5 tlanov Sveta, 3 ilani Sveta so glasovali proti sprejetju sklepa.

Sklep je sprejet.

Celotna razpisna dokumentacija se objavi na ZRSZ, uradnem listu, zaposlitvenem portalu Moje delo, na

spletni strani Doma. V tasopisu Gorenjski Glas in Delo se objavi: >Objavljamo razpis za delovno mesto
direktorja. Vsi pogoji so objavljeni na spletni strani Doma dr. Janka Benedika Radovljica, http://www.dom-
ddedelocdita.rr/.

Za objavo v dasopis se preveri cene objav in se po potrebi izvede korespondendna seja Sveta.

Sejo zapusti ga. Djamastagii.

Ad- Xl. Pojasnilo o pravicah, obveznostih ter pristojnostih in dolinostih ilanov Sveta zavoda.

Sklep 5t. 9.15: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica se ie seznanil Gradivom za delovanie predstavnikov

ustanovitelia v svetih iavnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteli ie Republika Sloveniia, ki sa ie
pripravilo Ministrstvo za zdravie, februaria 2016.

za sprejetje sklepa je glasovalo 6 alanov Sveta, 1 alan Sveta ie glasoval proti sprejetju sklepa.

Sklep je sprejet.

Sejo zapustita ga. Kramar in ga. Gantar.

Ad- Xlll, Poroiilo direktorja o tekoiem poslovanju zavoda.

V. d. direktorja predstavi tekoae poslovanje zavoda.

elana Sveta zanima ali so bile vse obtine obveitene o razresitvi direktorice mag. Sonje Resman.

Za regijski center Bled je podpisana namera o sodelovanju, stroike zaposlenih In opreme financira Obdina
Bled, Dom bi bil upravnik.

Sklep 5t. 9.17: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovliica se ie sezrrarils Poroailom v. d. direktoria o tekoiem
poslovaniu zavoda.

elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Sklep je sprejet.

Ad- Vlll. Poro6ilo o sklepih od 5.4. do 5.17., spreietih na 6. izredni seii Sveta DJB.

Ta toaka se ne more obravnavati, ker obrazloZitev ni bila predloiena k gradivu, saj je priilo do napake.



G. Koliek predstavi prodajo fotokopirnega stroja in avtomobila.

5 dlanov Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Sklep je sprejet.

Ad- XlV. Predlogi, pobude in vpraSania ilanov Sveta.

predsednica Sveta pojasni, da je na zadnji strani gradiva predloga, na kateri lahko tlani Sveta predlagajo

predloge, pobude.

odgovor se lahko poda takoj ustno na seji sveta all naknadno pisno z obveidanjem dlana sveta.

Predloga se predlozi tudi v elektronski obliki.

Naslednja seja bo predvidoma 12.09.2018 in 17 .L0.2O78.

Seja je bila zakljudena ob 22.30 uri.

ZAPISALA:

Anja Novak
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