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ZAPISN!K

18. redne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2OL6 - 2O2O, ki je bila v
Eetrtek, 18.07.2019 ob 19.00 uri v sejni sobi Doma dr. Janka Benedika Radovljica

Stevilka: 9OOO - 77 / 2OL9 -2

PRISOTNI CUarul SVETA: Mariana Karla Rebernik, Nadja Gantar, Fajfar Branko, Humerca Miha, Zadnikar

Renata, DaSa Toman Touruk, Katarina Kramar

ODSOTNI: Lidija Kaudevii Pohar (zaradiodstopa kot dlanice sveta)

OSTATI PRISOTNI:

1. v. d. direktorja Alen Gril.

Predsednica Sveta DJB, Mariana Karla Rebernik, vse prisotne lepo pozdravi.

DNEVNI RED:

DNEVNIRED:

l. Potrditev zopisniko 74. izredne seje Sveto DtB z dne 77.6.2079
ll. Podoljionje pogodbe v. d. direkorjo do imenovonja
,,1. Porodilo v. d. direktorjo o tekodem poslovonju in ostolih pomembnih okivnostih
lV. Predlogi, pobude in vpraionjo ilonov Sveto

Ad-ll Potrditev zopisnika 74. izredne seje Sveto DIB z dne 77.6.2079

vpra5ania odgovorila.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 7 ilanov Sveta.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad-21Podoljianje pogodbe v. d. direktorjo do imenovonja

Brane Fajfar je s strani predsednice opozorjen, naj se drii protokola.
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Predsednica je podala obrazloiitev 2. todke, kot sledi:

Dne 21.6. smo po mailu na MDDSZ posredovalivlogo za soglasje k imenovanju izbranega kandidata Alena Grila
za direktorja Doma dr. JB. 28.6. je bila ta vloga posredovana s strani tajniStva po uradni po5ti. Dne, 10.7. je
priSel mail s strani ministrstva s predlogom, da Svet zavoda zagotovi poslovanje zavoda po 19.8.2019 s sklepom
o podaljianju mandata v.d.-ju. Ta predlog je bil obrazloien sledede: >V zvezi z vlogo za izdajo soglasja k
imenovanju direktorja ugotavljam, da imamo teiave z roki. LS je bila za izdajo mnenja zapro5ena 18.5.2019. V

skladu z Zakonom o soc. varstvu imajo na voljo 60 dnl. Glede na to, da v poletnem Easu ni obdinskih sej to
pomeni, da mnenja v roku ne morejo izdati. Po preteku roka ima Ministrstvo za druZino delo in socialne zadeve

zaizdajo soglasja na voljo zgoljen dan in sicer, 1.9.8.2019, ko tudipoteEe v.d. direktorju Alenu Grilu. Glede na

navedeno vas obve5Eam, da MDDSZ ne more zagotoviti izdaje soglasja, hkrati bi bil v iasovni stiski tudi Svet

zavoda, saj mora po prejemu soglasja sprejeti 5e sklep o imenovanju direktorja z opredelitvijo datuma priEetka

5 letnega mandata. Mailje bil posredovan s strani g. Gregorja Resmana. 17.7.2OL9je bil posredovan 5e en

mail, s pojasnilom, da se pogodba sklepa za eno leto (lahko tudi manj)oz. do imenovanja direktorja. >

Glede na usmeritve ministrstva smo sklicali sejo, na katerije predlagano, da sprejmemo sklep, da se z g. Grilom
sklene pogodba za delovno razmerje, opravljanje funkcije v.d. direktorja, za Eas do imenovanja direktorja oz,

najdlje za obdobje 1 leta.

Nadja Gantar pove, da so v tem trenutku parlamentarne poditnice in da je nujno, da zagotovimo nemoteno
delovanje doma.

Renata Zadnikar pove, da se s pogodbo sklenjeno za iasovno obdobje enega leta ne strinja, zanjo bi bilo
sprejemljivo obdobje 2 do 3 mesece.

Daia Toman Touruk pove, da se ji zdi humano, da Alen Gril ve, da je na varni strani in da kakrlnakoli druga
reiitev njegove varnosti ne zagotavlja.

Sklenitev pogodbe za eno leto ne pomeni, da njegova vloga v.d. preneha Sele po enem letu, ampak glede na

definicijo dasovna opredelitev >do imenovanja direktorja oz. najdlje eno leto< - pomeni, da pogodba o v.d.
preneha veljati, ko je prvi pogoj izpolnjen.

Brane Fajfar zastavi vpraSanje: ali je bilo prvo podaljSanje v.d.-ejstva podalj5ano z aneksom ali s pogodbo?

Odgovor predsednice: Sklep Sveta je bil, da se v.d. podaljSa na podlagi aneksa.

Brane predlaga podaljSanje v.d. z aneksom in za krajii das od enega leta.

5 6lanov sveta je ZA sklep, da se z g. Alenom Grilom sklene pogodba za opravljanje v.d. funkcije do imenovanja

direktorja oz. najdlje za obdobje enega leta.

2 Elana sveta sta PROTI.

imenovania direktoria Doma dr. Janka Benedika.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 5 flanov Sveta, proti sta glasovala 2 ilana Sveta.

Sklep je bil sprejet.

Ad-3) Porodilo v. d. direktotjo o tekoiem poslovanju in ostoli pomembnih akivnostih



V. d. direktorja predstavitekoce poslovanje.

poslovaniu zavoda za obdobie med 15.5.2019 in 18-7.2019.

Za sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 7 clanov Sveta.

Sklep je soglasno sprejet.

Ad-41Predlogi, pobude in vproionia ilonov Sveto

Pogodba o zaposlitvi ostaja enaka, razlikuje se f . ilen pogodbe, ki ga je

Seja je bila zakljudena ob 20:30 uri.

Glasno branje zapisnika potrdi 6 dlanov Sveta, 1 tlan Sveta se vzdrZi.

dr. Mariana

Sveta prebrala.

SVETA:

a Rebernik


