
Z A P I S N I K

Sa 81. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj  
Ivanec,  održane  dana  15.06.2018.  godine  (petak) 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 80. sjednice Upravnog vijeća, održane 
dana 15.03.2018. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;

2. Izvješće  o  radu  Caritasova  doma  Ivanec  za  razdoblje  16.03.2018.  – 
15.06.2018. godine;

3. Razmatranje  Financijskog  izvješća  o  poslovanju  Caritasova  doma 
Ivanec  za  razdoblje  od  01.01.-31.03.2018.  godine,  te  donošenje  odluke  o 
prihvaćanju;

4. Razmatranje  troškovnika  za  servisne  radove  ispitivanje  tehničke 
ispravnosti skloništa prema ponudi poduzeća Feroing Zagreb;

5. Prijedlog i donošenje odluke o isplati jubilarnih nagrada u 2018. godini;

6. Prijedlog  i  donošenje  odluke  o  isplati  prigodne  godišnje  nagrade 
radnicima   neoporezivo  uoči  proslave  godišnjice  Doma  –  isplata  lipanj  2018. 
godinu; 

7. Kupnja zemljišta za izgradnju Caritasova centra za demencije;

8. Izricanje disciplinske mjere radnici;

9.  Razno; - održavanje aktiva ravnatelja 18. i 19. lipnja

                     -  planiranje posjeta Domu Kantrida Rijeka 19.06.2018.

            
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

                            
Ad – 1.

Zapisnik sa 80.  sjednice Upravnog vijeća, održane dana 15.03.2018. godine, usvaja se 
jednoglasno.

Ad2.
Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec,  za razdoblje 16.03.2018. 



do  15.06.2018. godine.

Ad – 3.
Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2018. do 

31.03.2018. godine.
Ad – 4. 

Odobrava se troškovnik – ponuda servisnih radova održavanja skloništa i ispitivanja 
tehničke  ispravnosti,  poduzeća  Feroing  d.o.o.  Zagreb,  sukladno  Zakonu o  sustavu  civilne 
zaštite o sklanjanju i osiguranju uvjeta za sklanjanje te upravljanje skloništima.

             Ad – 5. 

Odobrava  se  isplata  jubilarnih  nagrada  radnicima  Caritasova  doma  Ivanec  koji 
ispunjavaju uvjet  isplate neoporezive naknade – jubilarne nagrade u 2018.  godini,  prema 
popisu u privitku zapisnika.

Isplata na tekuće račune radnika ovisno o ispunjavaju uvjeta neoporezive isplate.

Ad – 6. 

Odobrava se isplata neoporezive nagrade radnicima Caritasova doma Ivanec, u iznosu 
od 1.250,00 kuna,  uključivo ravnatelj, na tekuće račune radnika 47 x 1.250,00 kn =58.750,00 
kuna, realizacija na tekuće račune radnika u lipnju 2018. godine.

 
Popis radnika, uključivo ravnatelj u privitku zapisnika.

Ad – 7. 

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća gornju informaciju, vezano uz realizaciju kupnje 
zemljišta za izgradnju Caritasova centra za demencije,  te  podnijete zamolbe za izmjenom 
Prostornog plana uređenja Grada Ivanca u dijelu naselja Horvatsko.

Ad – 8. 

Upravno  vijeće  jednoglasno  prihvaća  informaciju  ravnatelja  i  slaže  se  sa  svim 
poduzetim  radnjama i  izrečenom disciplinskom mjerom djelatnici,   u  vidu  Upozorenja  o 
obvezama iz radnog odnosa i mogućnosti otkaza Ugovora o radu, u slučaju nastavka kršenja 
radnih obveza, odnosno neke druge povrede radne obveze.

Ad – 9. 

Svi  članovi  Upravnog  vijeća  jednoglasno  podržavaju  prisustvovanje  Tomislava 
Jalšoveca  Aktivu ravnatelja centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga za odrasle osobe, 
Terme Sv. Martin 18. i 19. lipnja 2018.

Isto tako svi članovi  Upravnog vijeća  jednoglasno suglasni  planu stručnog posjeta 
Domu za starije i nemoćne osobe Kantrida Rijeka, s ciljem razmjene stručnih iskustava u 
radu.

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.


