
ZAPISNIK

7. izredne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2016 - 2020, kije bila v petek,
17.08. 2018 ob 16.00 uri v dvorani Doma dr. Janka Benedika Radovljica

stevilka: 9OOO-11/2018-2

PRISOTNI ttarut sVETa: Lidija Kaudevid Pohar, Daia Toman Touruk, Katarina Kramar, Mariana Karla Rebernik,
Nadja Gantar

OPRAVIaENO ODSOTNT: Ajda Djamastagii, Branko Fajfar, Miha Humerca, Renata Zadnikar

OSTALI PRISOTNI:

1. Alen Gril- v.d. direktorja,
2. Borut Bezjak, predstavnik Obiine Radovljica,
3. Nana Jauk- zunanja pravna svetovalka,
4. Ania Novak - zapisnikarica.

Predsednica Sveta ugotavlja, da je seja sklepdna.

DNEVNI RED:

1. Uprovlionie z nepremiinim premoienjem - predlog obiine Rodovljico po novi ureditvi Sercerjeve ulice.
2. Rozno.

Dnevni red je soglasno sprejet.

Ad'll Uptovlionie z nepremiEnim premoienjem - predlog ObEine Rodovljica po novi ureditvi Sercerjeve ulice.

V. d. direktorja povzame preteklo dogajanje glede gradnje 5ercerjeve ulice.

G. Bezjak pojasni glede postavitve plodnikov, javne razsvetljave, dveh ponikovalnic, umestitev klopc, ter
dvignjenega prehoda za pe5ce.

Ga. Rebernik pove, da ni bistveno, na kateri stranije plodnik in osvetijava, saj se stanovalci v vedernih urah ne
sprehajajo zunaj. Pove, da projektu daje pozitivno mnenje, soglasja pa ne more podati, saj ministrstvo ni bilo
predhodno seznanjeno izrecno s strani predsednice Sveta Doma.

Predsednica Sveta pove, da se je s tem vpraianjem obrnila na strokovne delavce Doma, ki so gradivo pripravili
in dobila odgovor, da dodatna obvestitev na pristojno ministrstvo ni potrebna, saj je le to bilo ie seznanjeno z

dogajanjem.

Predsednica na podlagi navedenega predlaga korespondendno sejo v petek 24.08.2018.

Predlog ilanov Sveta s strani ustanovitelja je bil, naj se skladno z njihovimi navodili na Ministrstvo za delo,
druiino socialne zadeve in enake moznosti ie danes po5lje proinja za pridobitev navodil, saj je obiina v
zakljudni fazi gradnje, investicija pa predstavlja minimalni poseg v domsko premoienje.

Na predlog g. Bez.iaka je bila izlodena ena alineja prvega sklepa, in sicer: ))obnovitev obstojetih vodov
Telekoma, Telemacha in Elektro Gorenjska, na naiin, da bo del njihovih elektro-instalacij umaknjen v plodnikn,
ker bodo obstojeai vodipotekali po parc. 5t. last Obaine Radovljica.
alani Sveta ocenjuje.jo nadrtovano investicijo kot koristno, v sploSnem interesu za vse obiane, vendar pa bodo
sklep o soglasju sprejeli po prejemu odgovora s strani MDDSZ.



Sklep 5t. 7.2: Po tem ko predsednica Sveta DJB pridobi odsovor Ministrstva za delo, dru:iino socialne zadeve
in enake moinosti, se za Dredlasane sklepe glasuie na korespondenini seii Sveta Doma.

Sklep je bil soglasno potrjen.

Ad-21 Rozno.

Razpis direktorja se dne 31.08.2018 objavi v Uradnem listu RS in v iasopisu Gorenjski Glas, in sicer gre za

enkratno objavo. zaradiskrajianega razpisa in napotitve na spletno stran Doma, se dne istega dne objavi razpis
tudi na spletni strani Doma, kjer bo 30 dni, Steto od 03.09.2018 dalje.
Objava na zaposlitvenem portalu Moje delo in na ZRSZ se objavi z dnem 03.09.2018, kjer bo razpis objavljen
30 dni.

Sklep je bil sprejet na 09. redni seji dne 04.07.2018 in nadaljevanje seje dne 16.07.2018.

Seja je bila zakljudena ob 17.40. uri.

ZAPISALA:

Anja Novak

PREDSEDNICA SVETA:

Lidija Kaudevid Poha r
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