
Z A P I S N I K

Sa 84. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan 
Krstitelj Ivanec,  održane dana 04.03.2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama Caritasova 
doma, sa početkom u 10,00 sati. 

 D n e v n i   r e d :

1.   Usvajanje  zapisnika sa  prethodne 83.  sjednice  Upravnog vijeća,  održane dana 
13.12.2018. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;

2.    Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 14.12.2018. – 04.03.2019. 
godine;

3.    Razmatranje Izvješća o radu Caritasova doma Ivanec za 2018. godinu i Godišnjeg 
plana i programa rada Caritasova doma Ivanec za kalendarsku 2019. godinu, te 
donošenje odluke o prihvaćanju;

4.    Razmatranje  Financijskog  izvješća  o  poslovanju  Caritasova  doma  Ivanec  za 
razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;

5.     Razmatranje Izvještaja o sveobuhvatnom popisu imovine i  obveza Caritasova 
doma  Ivanec,  sa  stanjem  na  dan  31.12.2018.  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 2019. 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. Razno; 
-    prekid radnog odnosa djelatnika Caritasova doma Ivanec zbog odlaska na rad u 

druge zdravstvene ustanove i ostale ustanove slične djelatnosti;
-   slučaj preminule korisnice Barice Žulić;
-    lokacijska informacija
-    realizacija prodaje nekretnina iz pok. Jurenec Jalže

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
                            

Ad – 1.
Zapisnik sa 83. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 13.12.2018. godine, usvaja se 

jednoglasno.

Ad - 2.
Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec,  za razdoblje 14.12.2018.  do 

04.03.2019. godine.



Ad – 3.
Prihvaća se Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za 2018. godinu i Godišnji plan i 

program rada Caritasova doma Ivanec za kalendarsku 2019. godinu (u privitku zapisnika).

Ad – 4. 
Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2018. do 

31.12.2018. godine.
             Ad – 5. 

Prihvaća se Izvješće o obavljenom sveobuhvatnom popisu imovine i obveza Caritasova 
doma Ivanec na dan 31.12.2018. 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 2018. 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 neoporezive nagrade radnicima - uskrsnica, uključivo ravnatelj, 
sukladno čl. 9.st.1.t.9. Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Popis radnika sa pripadajućim iznosom neoporezive naknade u privitku zapisnika.

Ad – 8. 

Podržava se prijedlog članova Upravnog vijeća Caritasova doma Ivanec za upućivanje 
zamolbe Varaždinskoj biskupiji u svezi pomoći za financiranje troškova smještaja starijih i  
nemoćnih osoba, smještenih temeljem Ugovora sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, dom 
i socijalnu politiku. Navedeni iznos iskoristio bi se isključivo za povećanje plaća djelatnika 
kako bi se spriječio daljnji odljev kadrova na rad u Varaždinsku bolnicu i ustanove sličnog 
tipa na području Varaždinske županije.

 Upravno vijeće jednoglasno zaključilo da su svi postupci prema navedenoj gospođi 
izvršeni adekvatno i stručno prema svim pravilima struke, te da Upravno vijeće navedeni 
prigovor u potpunosti odbacuje.

Lokacijska informacija sa popisom prostornih planova unutar čijeg obuhvate se nalazi 
zemljište kčbr: 7648/1 i 7642/2 u k.o. Klenovnik, naselje Horvatsko, te namjena prostora i  
drugih uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, kao i da je utvrđeno da se predmetne čestice ne  
nalaze u području posebnih uvjeta korištenja. Prenijetom informacijom jednoglasno se slažu 
svi članovi Upravnog vijeća.



Upravno vijeće jednoglasno je suglasno da se pokrene postupak prodaje nekretnina 
koje je  stekao temeljem darovanja pokojne korisnice,  obzirom da ih nije  moguće koristiti 
prema njihovoj namjeni. Ovlašćuje se ravnatelj Doma Tomislav Jalšovec pribaviti suglasnost 
vlasnika i potpisati svu potrebnu dokumentaciju za provedbu prodaje predmetnih nekretnina.

O realizaciji prodaje obavijestiti Upravno vijeće na narednoj sjednici.

Sastanak je završen u 12,30 sati.

D o v r š e n o !

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


