
ZAPISNIK

1 izredne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljical, za mandatno obdobje 20L6-2070,

ki je bila v sredo, 13. decembra 2016, ob 20.00 uri, v sejni sobi Doma dr. Janka Benedika

Radovl.jica.

Stevi i ka : 9000-6 / 2016-2

PRtSOTNt tUrut SVetn:

Lidija Kaudevid Pohar, Nadja Gantar, Mariana Karla Rebernik, Daia Toman Touruk, Renata
Zadnikar, Katarina Kramar, Ajda Djamastagii, Miha Humerca, Branko Fajfar

oDSOTN| ttlrut svetn: /
DRUGI PRISOTNI:

1. Marjetka Anderle - predsednica prejinjega Sveta;
2. Sonja Resman - direktorica Doma dr, Janka Benedika Radovljica;

3. Sabina Motoz - predstavnica Sindikata;
4. Branka Kraiovec - zapisnikarica (zaposlena Dom dr. lanka Benedika Radovljica).

lzredno se.jo je otvorila namestnica predsednika Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica,
ga. Lidija Kaudevit Pohar, ki je pozdravila prisotne. Prav tako je namestnica ugotovila, da je na

seji prisotnih vseh 9 flanov Sveta Doma dr. lanka Benedika Radovljica in da je posledidno Svet

sklepden. Namestnica predsednika Sveta je nadalje predlagala naslednji,

DNEVNI RED:

Potrditev zapisnika 1". konstitutivne seje

Razreiitev sedanjega predsednika Sveta zaradi nezakonite izvolitve
lzvolitev predsednika Sveta in namestnika predsednika Sveta

Razno

Namestnica predsednika je dala na glasovanje naslednji sklep:

Sklep 5t.: f.izr.l.: Potrdi se predlaeani dnevni red f. izredne seie Sveta Doma dr. Janka
Benedika Radovliica z dne 13. 12, 2016.
elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Ad-1) Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje z dne 9. 11. 201,6

Namestnica predsednika je dala na glasovanje naslednji sklep:
Sklep it.: f.izr,2.: Potrdi se Zapisnik s sklepi 1, konstitutivne seie Sveta doma z dne 9. 11.
2016.
elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

1.

2.

3.

4.

IV nadaljevanju: Svet



Ad-2) Razreiitev sedanjega piedsednika Sveta doma zaradi nezakonite izvolitve

Namestnica piedsednika Sveta prisotnim pojasni, da je bilo po zakljudku 1. konstitutivne seje
Sveta z dne 9, tt.2076 naknadno ugotovljeno, da je izvolitev g. Mihe Humerca za predsednika

Sveta, neveljavna, saj za njegovo izvolitev ni glasovala vedina na seji prisotnih 6lanov, kakorje
to dolodeno v 30. dlenu Statuta Doma dr. Janka Benedika Radovljica. Na 1. konstitutivni seji je

bilo namref prisotnih 8 ilanov, za izvolitev g. Mihe Humerca kot predsednika Sveta pa so
glasovali le 4 dlani, kar ne predstavlja vedine prisotnih 6lanov. V sled tega Svetu predlaga, da
sprejme naslednji sklep:

Shlep 5t.X..izr.3.: Usotovlieno ie, da e, Miha Humerca ni bil veliavno izvolien za
predsednika Sveta Doma dr. Janka Benedika, sai zani na 1. konstitutivni seii dne 9.11.2016
ni slasovali veiina prisotnih Elanov in se zato volitve za predsednika Sveta na novo
izvedeio.
dlani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

V nadaljevanju namestnica predsednika Sveta ponudi Svetu svoj odstop s funkcije namestnice
predsedn ika Sveta.

Ga. Mariana Karla Rebernik pozdravi njeno odloditev in pove, da se ji zdi zelo modro in
pogumno, da je namestnica odstopila.

Namestnica predsednika je dala na glasovanje naslednji sklep:

Sklep 5t.: f.izr,4,: Usotovlieno ie, da ie ga. Lidiia Kautelrii Pohar odstoolla s funkciie
namestnice predsednika Sveta.
dlani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Po odstopu namestnice predsednika Sveta g. Branko Fajfar predlaga, da se ilani Sveta

dogovorijo, kdo izmed njih bo nadaljeval z vodenjem seje do izvolitve novega predsednika

Sveta in namestnika predsednika Sveta. ObenEm pojasni, da je mnenja, da je glede na dejstvo,

da je bil Svet na 1. konstitutivni seji verificiran, vodenje seje v njihovi pristojnosti.

Ga. Mariana Karla Rebernik podpre predlog g. Branka Fajfarja in pove, da je tudi sama enakega

mnenja. Obenem pojasni, da je storjena napaka pri poteku volitev posledica dejstva, da se

dlani Sveta pred 1. konstitutivno sejo niso seznanili s Statutom Doma dr. Janka Benedika

Radovljica (v nadaljevanju: Statut) in Poslovnikom o delu Sveta Doma dr. Janka Benedika

Radovljica (v nadaljevanju: Poslovnik). G. Branka Fajfarja predlaga za vodenje seje do izvolitve
predsednika Sveta in njegovega namestnika.

alani Sveta so glasovali o naslednjem sklepu:

Sklep 5t.: f.izr.S.: Zaradi odstopa namestnice predsednika Sveta, ea. Lidiie KaufeviE Pohar,
vodenie f. izredne seie Sveta do izvolitve novega predsednika Sveta in nieqovesa
namestnika prevzame g. Branko Faifar.



Predsedujoii da 5e na glasovanje predlog za g. Miho Humerca. elani so se opredelili s 3 glasovi
rZa<,0 proti, 6 vzd r)ani.

Predsedujodi je dal na glasovanje naslednji sklep:

Sklep 5t.: f.izr.8.: Za namestnika predsednika Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovliica za
mandatno obdobie 2016-2020 ie izvolien q. Branko Faifar.
elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Predsedujoii aestita novoizvoljeni predsednici Sveta in ji prepusti vodenje seje.

Predsednica Sveta ga. Lidija Kautevid Pohar (v nadaljevanju: predsednica sveta) se vsem
dlanom zahvali za izkazano zaupanje. Pove, da bo Svet vodila vestno, poiteno in v skladu s

sprejetimi jn veljavnimi akti. Vizija Doma dr. lanka Benedika Radovljica se ji zdi odlidna, saj
vsak dan opaia, kako dom napreduje na vseh podrodjih.

Ad-4) Razno

Pod tofko razno predsednica Sveta go. Mariano Karlo Rebernik, povabi, da se predstavi, glede
na to, da na 1. konstitutivni seji ni bila prisotna. Ga. Mariana Karla Rebernik sprejem povabilo
in se dlanom Sveta predstavi.
Namestnik predsednice je opozoril na dva dokumenta, ki sta nam bila poslana po elektronski
poiti v vednost. To sta Aneks k poslovniku o delu Sveta Doma dr. Janka Benedika in Poslovnik
o delu Sveta Doma dr. Janka Benedika, oba z datumom 27.2.20L3 s podpisom bivie
predsednice Sveta Doma Marjetke Anderle. Pove, da dokument Poslovnik o delu Sveta doma
ne obstaja.

Predsednica sveta je podala mnenje, da Svet doma obravnava tekoie zadeve in ne obravnava
zadev prej5njih mandatov, razen v izjemnih primerih, ko se sklepi prejinjega mandata
neposredno nanaiajo na sedanje delo.

Mnenje je bilo sprejeto z odobravanjem vseh ilanov Sveta.

dlani Sveta se dogovorijo, da je treba Statut in Poslovnik uskladiti ter da bi bilo dobro, da na

naslednji redni seji Sveta obravnavajo ta dva akta.

Po razpravi je predsednica dala na glasovanje naslednji sklep:

Sklep it.: f.izr.g.: Na 2. redni seii Sveta Doma dr. Janka Benedika se bosta obravnavala Statut in
Poslovnik o delu Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovliica.

tlani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Predsednica Sveta je predlagala, da se zapisnik seje poilje ilanom Sveta v 7 dneh po seji.
Zapisnik potrjujejo ilani Sveta na naslednji seji, pri iemer je dlanom sveta zapisnik predloien
z vabilom na naslednjo sejo.
Ga. Mariana Karla Rebernik je predlagala, da se v obdobju v katerem bosta Statut in Poslovnik
med seboj neusklajena, dlani Sveta predhodno seznanijo z vso dokumentacijo, ki jo bo morala
predsed n ica Sveta podpisovati.



Sklep je bil sprejet z 8 glasovi >ZA< (ga. Lidija Kaudevid Pohar, ga. Mariana Karla Rebernik, ga.

Nadja Gantar, ga. Daia Toman Touruk, ga. Renata Zadnikar, ga. Katarina Kramar, ga. Ajda
Djamastagii in g. Miha Humerca). g. Branko Fajfar se je izlodil iz glasovanja.

Ad-3) lzvolitev predsednika Sveta doma in namestnika predsednika Sveta

G. Branko Fajfar prevzame vodenje seje in se ilanom Sveta najprej zahvali za izraieno
za u pa nje.

V nadaljeVanju predlaga ponovitev volitev za predsednika Sveta in namestnika predsednika
Sveta. Pojasni, da sta predsednik Sveta in namestnika predsednika Sveta izvoljena, v kolikor je
odloiitev o njuni izvolitvi sprejeta z vedino glasov prisotnih dlanov, torej s 5 glasovi >Za<, glede
na to, da je na seji prisotnih 9 ilanov. V nadaljevanju ilane Sveta prosi, da podajo predloge za

kandidata predsednika Sveta doma za mandatno obdobje 20L6-2O2O.

Ga. Mariana Karla Rebernik predlaga gospo Lidijo Kautevid Pohar, ga. Dala Toman Touruk pa
gospo Mariano Karlo Rebernik.

Predsedujoii kandidatki pozove, da se opredelita do kandidature. Ga. Lidija Kaudevid Pohar
sprejme kandidaturo. Ga. Mariana Karla Rebernik se zahvali za predlog, vendar kandidature
ne sprejme.
Predsedu.ioti ilanom pove, da se je potrebno dogovoriti o tem, ali se mora kandidat izloiiti iz

glasovanja o sebi, oziroma ali lahko glasuje zase, glede na to, da v Statutu in Poslovniku to ni

doloieno. Nadin glasovanja bo veljal za v bodoie enako v vseh primerih.

Po razpravi je dal na glasovanje naslednji sklep:

Skleo 5t.: f.izr.6.: tlanom sveta se ni potreba izloiiti iz glasovania kadar se glasuie o niem
in lahko glasuie o sebi.
elani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Glede na to, da je kandidaturo sprejela le ga. Lidija KaudeviE Pohar, je predsedujoti izvedel
glasovanje o kandidatki za predsednico Sveta . elani sveta so jo soglasno podprli.

Predsedujoii je dal na glasovanje naslednji sklep:

Sklep 5t.: f.izr.7.: Za predsednico Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovliica za mandatno
obdobie 2016-2020 ie izvoliena pa. [idiia KauCeviE Pohar.
elanisveta so predlagani sklep soglasno sprejeli,

Predsedujodi dlane zaprosi, da podajo 5e predloge za kandidata za namestnika predsednika
Sveta.
Ga. Rebernik predlaga I. Branka Fajfarja in g. Miho Humerca. Razloii, da se ji zdi nujno, da.le
namestnik predsed nika konstru ktiven.
Predsedujodi pozove predlagana kandidata da se opredelita do svoje kandidature.
G. Fajfar in g. Humerca sprejmeta kandidaturo.
Predsedujoii pove da se glasuje po vrstnem redu kakor sta bila kandidata predlagana. Zato da
najprej na glasovanje predlog za g. Branka Fajfarja. alani so se opredelili s 6 glasovi )Za(, O

proti in 3 vzd rZan i.



Predsednica je dala na glasovanje naslednji sklep:

Sklep 5t.: f.izr.lo.: Do spreiema sDrememb in dopolnitev oz. novesa Statuta Doma dr.
Janka Benedika Radovliica in Poslovnika o delu Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovliica.
se Elani Sveta predhodno seznaniio z vsako dokumentacilo, ki io bo predsednica Sveta

dlani Sveta so predlagani sklep soglasno sprejeli.

Direktorica Doma dr. Janka Benedika Radovljica, ga. Sonja Resman, je predsednico zaprosila
za besedo.
Predsednica Sveta .le direktorici Doma dala besedo.

Direktorica je povedala, da se je seja odvijala precej drugade, kot so pridakovali glede na
pravno mhenje, ki je bil pridobljen od odvetni5ke druZbe Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o.
Ne glede na navedeno pa meni, da ni pomembno, kdo je predsednik Sveta, pomembno je le
to, da je Svet konstruktivno naravnan. Pove, da je Statut bil ie tretjid v potrditvi na Ministrstvu,
vmes pa je bil Zakon o socialnem varstvu spremenjen, in sicer tako, da sedaj lahko Svet Statut
sprejema sam, brez potrditve ministrstva. Strinja se z dejstvom, da se morata Statut in
Poslovnik uskladiti in upa, da bodo vsi skupaj dobro sodelovali.

Po krajii razpravi so se dlani Sveta odlodili, da bodo naslednjo redno sejo imeli v sredo, dne 25.
1. 2017.

Seja je bila zakljudena ob 21.20 uri.

ZAPISALA:

Branka Kra5ovec

P REDSE DN ICA SVETA:

Lidija Kauievii Pohar
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