
Z A P I S N I K

Sa 80. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj  
Ivanec,  održane  dana  15.03.2018.  godine  (četvrtak) u  prostorijama  Caritasova  doma,  sa 
početkom u 10,00 sati.  

Predsjednik Upravnog vijeća Darko Stanko otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, te 
predlaže slijedeći

 D n e v n i  r e d :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 79. sjednice Upravnog vijeća,  održane dana 
25.01.2018. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;

2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 26.01.2018. – 15.03.2018. 
godine;

3. Razmatranje  Izvješća  o  radu  Caritasova  doma  Ivanec  za  2017.  godinu  i 
Godišnjeg plana i programa rada Caritasova doma Ivanec za kalendarsku 2018. 
godinu, te donošenje odluke o prihvaćanju;

4. Razmatranje  Financijskog  izvješća  o  poslovanju  Caritasova  doma  Ivanec  za 
razdoblje od 01.01.-31.12.2017 godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;

5. Razmatranje  Izvještaja  o  sveobuhvatnom popisu  imovine  i  obveza Caritasova 
doma  Ivanec,  sa  stanjem  na  dan  31.12.2017.  godine,  te  donošenje  odluke  o 
prihvaćanju;

6. Ocjenjivanje  rada  ravnatelja  sukladno  Pravilniku  postupku  i  kriterijima 
ocjenjivanja rada i unapređenja stručnih radnika ustanova socijalne skrbi;

7. Prijedlog  i  donošenje  odluke  o  neoporezivoj  isplati  radnicima,  uključivo 
ravnatelj, uoči Uskrsa 2018. godine, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak 
(  čl.22.st.1.t.7.  Pravilnika  o  porezu  na  dohodak-  dar u  naravi  radniku 600,00 
kuna);

8. Kupnja zemljišta za izgradnju Caritasova centra za demencije;

9.  Razno; 

10. -  funkcioniranje  sustava  financijskog  upravljanja  i  kontroli  za  2018.  godinu 
neprofitne organizacije Caritasov dom Ivanec – upitnik ;
             
                     Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.
Zapisnik sa 79.  sjednice Upravnog vijeća, održane dana 25.01.2018. godine, usvaja se 



jednoglasno.
                            

Ad – 2.
Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec,  za razdoblje 26.01.2018. 

do  15.03.2018. godine.

Ad 3.
Prihvaća se Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za 2017. godinu i Godišnji plan i 

program rada Caritasova doma Ivanec za kalendarsku 2018. godinu (u privitku zapisnika).

Ad – 4.
Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2017. do 

31.12.2017. godine.
Ad – 5. 

Prihvaća se Izvješće o obavljenom sveobuhvatnom popisu imovine i obveza Caritasova 
doma Ivanec na dan 31.12.2017. godine (u privitku zapisnika).

             Ad – 6. 

Temeljem  prijedloga  ocjene  Stručnog  vijeća  ustanove,  prihvaća  se  pisani  prijedlog 
ocjene  rada  ravnatelja  Tomislava  Jalšovec,  dipl.soc.ped.  za  2017.  godinu    sa  ocjenom 
„naročito uspješan (u privitku zapisnika).

U slučaju nezadovoljstva ocjenom, ravnatelj može podnijeti prigovor Upravnom vijeću 
u roku od 15 dana od dana primitka odluke (ocjena rada ravnatelja u privitku).

Ad – 7. 

Odobrava  se  isplata  neoporezivog  dara  u  naravi  radnicima,  uključivo  ravnatelj, 
neoporezivi iznos 600,00 kuna, isplata u naravi uoči Uskrsa 2018. godine, realizacija 26.03. – 
31.03.2018. godine, KTC Križevci, sveukupno =26.400,00 kuna.

Popis radnika, uključivo ravnatelj u privitku zapisnika.

Ad – 8. 

Upravno  vijeće  jednoglasno  prihvaća  informaciju  o  kupnji  zemljišta  za  izgradnju 
Caritasova centra za demencije, te se do naredne sjednice treba pokrenuti postupak uknjižbe 
prava  vlasništva  u  korist  Caritasova  doma  Ivanec  i  o  tome  obavijestiti  Upravno  vijeće. 
Također je  potrebno  obratiti  se  zamolbom Gradu Ivancu  za  izmjenom Prostornog  plana 
uređenja, odnosno da se parcele u čitavoj površini obuhvate građevinskim područjem. 

Ad – 9. 

Prihvaća  se  popunjeni  Upitnik  o  funkcioniranju sustava financijskog upravljanja  i 
kontroli za 2018. godinu neprofitne organizacije Caritasov dom Ivanec.

Sastanak je završen u 12,00 sati.



D o v r š e n o !

ZAPISNIČAR:                                                    PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Biserka Svetec     Stanko Darko, dipl.soc.ped.


