
Z A P I S N I K

Sa  85. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan 
Krstitelj Ivanec,  održane dana 09.05.2019. godine (četvrtak)  u prostorijama Caritasova doma, 
sa početkom u 10,00 sati.

 D n e v n i   r e d :

1.   Usvajanje  zapisnika  sa  prethodne  84.  sjednice  Upravnog  vijeća,  održane  dana 
04.03.2019. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;

2.   Izvješće  o  radu Caritasova doma Ivanec za  razdoblje  05.03.2019.  –  09.05.2019. 
godine;

3. Razmatranje  Financijskog  izvješća  o  poslovanju  Caritasova  doma  Ivanec  za 
razdoblje od 01.01.-31.03.2019. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;

4.  Prijedlog i donošenje odluke o isplati jubilarnih nagrada u 2019. godini;
5. Prijedlog i donošenje odluke o isplati  neoporezive godišnje nagrade djelatnicima, 

neoporezivo uoči proslave godišnjice Doma – isplata lipanj 2019. godine;
6.   Informacija  o  poduzetim  radnjama  vezano  za  izgradnju  Caritasova  centar  za 

demencije;
7.   Promjena cijena smještaja korisnika Caritasova doma;
8.   Razno;

-    problematika plaće i prekida radnog odnosa djelatnika Caritasova doma Ivanec 
zbog  odlaska  na  rad  u  druge  zdravstvene  ustanove  i  ostale  ustanove  slične 
djelatnosti;

-   raspisivanje natječaja za prodaju sitnog inventara po otpisu;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
                            

Ad – 1.
Zapisnik sa 84.  sjednice Upravnog vijeća, održane dana 04.03.2019. godine, usvaja se 

jednoglasno.

Ad - 2.
Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec,  za razdoblje 05.03.2019. do 

09.05.2019. godine.

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

31.03.2019. godine.
Obzirom na financijski rezultat i prijedlog ravnatelja, dosadašnja osnovica za obračun 

plaća  (5.060,64 kn)  uvećava  se  za  5  %,  te  će  osnovica  za  isplate  koje  će  se  vršiti  nakon 



01.06.2019.  iznositi 5.313,67 kuna. 

Ad – 4. 
Odobrava  se  isplata  jubilarnih  nagrada  radnicima  Caritasova  doma  Ivanec  koji 

ispunjavaju uvjet  isplate  neoporezive  nagrade –  jubilarne nagrade u  2019.  godini,  prema 
popisu u privitku zapisnika i financijskim mogućnostima.

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

             Ad – 5. 

Isplata  neoporezive godišnje novčane nagrade za radne rezultate  ovisi o financijskim 
rezultatima poslovanja za pet mjeseci 2019. godine.

Isplata  bi  bila  realizirana na tekuće račune radnika –  uključivo ravnatelj,  a  popis 
radnika sa pripadajućim iznosom godišnje novčane nagrade za radne rezultate u privitku 
zapisnika.

 Ad – 6. 

Informaciju  o  poduzetim  radnjama oko  izgradnje  Caritasova  centra  za  demencije 
jednoglasno prihvaća Upravno vijeće.

U tu svrhu međusobno su povezani geodeta i arhitekt, a rezultate njihove zajedničke 
suradnje će se pratiti i obavještavati Upravno vijeće.

Ad – 7. 

Prihvaća se prijedlog povećanja cijena smještaja korisnika od 01.06.2019. godine,  a 
novi cjenik u privitku zapisnika.

Ad – 8. 

Podržava  se  prijedlog  članova  Upravnog  vijeća  Caritasova  doma  Ivanec  za 
ponavljanjem  upućivanja  zamolbe  Varaždinskoj  biskupiji  u  svezi  pomoći  za  financiranje 
troškova smještaja starijih i nemoćnih osoba, smještenih temeljem Ugovora sa Ministarstvom 
za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Iznos 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. Navedeni iznos bi se djelomično ili u potpunosti ukinuo ovisno o broju korisnika 
smještenih temeljem Ugovora s nadležnim Ministarstvom.

Za  sitni  inventar  koji  Caritasov  dom  Ivanec  ne  koristi  komisijski  utvrditi 
neupotrebljivost. Napisati odluku o daljnjem postupanju – prodaji (čaše, jelonoše, lazanjete , 
posude razne) i procijenjenoj vrijednosti. Raspisati natječaj za prodaju sitnog inventara.



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.


