UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 003-06/19-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-19-3
Pula, 7.10.2019. god.

ZAPISNIK
sa 18. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane dana
7.10.2019. god. u prostorijama Doma s početkom u 16.30 sati.
Prisutni članovi:

Tomislav Butorac
Boris Tončinić
Ingrid Glavan
Kristina Alviž Rengel
Milovan Stojković

- predsjednik
- zamjenik predsjednika
- član
- član
- član

Ostali prisutni:

Vesna Sperath

- ravnateljica Doma

Zapisničarka:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 18. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći DNEVNI RED:
1.
2.
3.

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o realizaciji odluka koje je donijelo Upravno vijeće na prethodnoj sjednici - izvjestiteljica
ravnateljica Doma
Donošenje odluke o prihvaćanju programa/projekta namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u
socijalnoj skrbi za 2020. godinu općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarskoj županiji, za slijedeće
programe/projekte:




4.
5.

Program: „Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma
u 2020. " – Istarska županija
Projekt: „Djeca slikom do Vile Marije 2020.” - Grad Pula
Projekt: „Klimatizacija prostora za terapiju korisnika” – ostale općine i
gradovi u Istarskoj županiji

- izvjestiteljica ravnateljica Doma
Rješavanje po Zahtjevu za zaštitu prava radnice kojoj je redovito otkazan ugovor o radu zbog
skrivljenog ponašanja - izvjestiteljica ravnateljica Doma
Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog
vijeća.
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Ad. 2.
Ravnateljica obavještava Upravno vijeće o realizaciji odluka/suglasnosti koje je Vijeće donijelo na prethodnoj
sjednici. Pisani sažetak navedenog je sastavni dio ovog Zapisnika, a članovi su ga dobili u materijalima.
Zaključak:
Nakon rasprave Upravno vijće jednoglasno je prihvatilo obavijest ravnateljice o realizaciji odluke/suglasnosti
koja je donesena na prethodnoj sjednici.
Ad. 3.
Ravnateljica Doma informira Upravno vijeće da se Dom namjerava prijaviti na javne natječaje gradova i
općina u Istarskoj županiji, kao i same Županije za financiranje programa/projekata namjenjenih zadovoljavanju javnih
potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi iz Proračuna za 2020. godinu, sa slijedećim projektima/programima:




Program: „Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma u 2020. godini”
Projekt: „Djeca slikom do Vile Marije 2020. ”
Projekt: „Klimatizacija prostora za terapiju korisnika”

Nakon toga obrazlaže svaki planirani projekt/program pojedinačno, a njihovi pisani sažeci, koji su članovi
Vijeća dobili u materijalima, su sastavni dio ovog Zapisnika.
Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika doma
Ravnateljica navodi da ovaj program provodimo kontinuirano već dugi niz godina putem programa javnih
potreba Grada Pule i Istarske županije te na taj naćin osiguravamo sredstva za financiranje dodatnih mjera
specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma, a već nekoliko godina samo iz proračuna Istarske županije.
Naši korisnici pored osnovne (psihičke) bolesti imaju i niz drugih bolesti za koje se brinu liječnici specijalisti
dolaskom u Dom.
Sredstva za financiranje liječnika specijalista u 2020. godini (liječnik obiteljske medicine, psihijatar, neurolog,
fizijatar i internista), namjeravamo osigurati prijavom na Javni natječaj za financiranje programa/projekata namjenjih
zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu.
Nadalje pojašnjava da smo ove godine, u odnosu na prošlu izvršili neke izmjene, te smo smanili broj dolazaka
neurologa i fizijatra, ukinuli dolaske stomatologa, kako bi u program uključili liječnika internistu za kojeg smatramo da
je u odnosu na bolesti korisnika neophodan.
Djeca slikom do Vile Marije 2020.
Ravnateljica Doma informira Upravno vijeće da ovaj dugogodišnji projekt namjeravamo i u 2020. godini
prijaviti za financiranje programa/projekata namjenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz Proračuna Grada Pule za
2020. godinu.
Nakon toga ukratko prezentira navedeni projekt, između ostalog navodeći da je glavni cilj ovog projekta
uklanjanje predrasuda prema osobama s mentalnim oštećenjima, a da su sudionici projekta predškolarci i odgajateljice
Dječjeg vrtića “Oblutak” iz Pule, učenici i profesori/voditelji osnovnih i srednjih škola Grada Pule, učenici i
profesori/voditelji nekih osnovnih škola izvan Grada Pule, predstavnici Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre te
korisnici i radnici Doma.
Klimatizacija prostora za terapiju korisnika
Ravnateljica navodi da ovaj projekt provodimo već nekoliko godina te da ga, obzirom da u Domu još uvijek
nedostaje velik broj klima uređaja, namjeravamo provoditi i u 2020. godini prijavom na Javni natječaj za financiranje
programa/projekata namjenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi iz Proračuna općina i
gradova u Istarskoj županiji za 2020. godinu.
Prikupljenim sredstvima namjeravamo opremiti prostore za boravak i terapiju korisnika Doma klima
uređajima kako bi se poboljšali životni uvjeti korisnika Doma, čime bi se ostvario i glavni cilj projekta.
Nakon što je prezentirala navedene projekte, ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da iste prihvati.
Nakon rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog ravnateljice o prihvaćanju
spomenutih projekata.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće Doma je jednoglasno donijelo odluke o prihvaćanju gore
navedenih programa/projekata.
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Ad. 4.
Ravnateljica informira Upravno vijeće da je dana 27.9.2019. godine zaprimljen pisani Zahtjev za zaštitu prava
radnice O.Š. protiv Odluke o redovitom otkazu ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem. Zahtjev su članovi
Upravnog vijeća dobili u materijalima.
Nadalje, navodi da je radnici otkazan ugovor o radu temeljem Odluke o otkazu ugovora o radu od 9.9.2019.
god. (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) a da joj je ista, nakon što je radnica odbila preuzeti osobno,
dostavljena poštom te joj od dana primitka Odluke (11.9.2019.) počinje teči zakonski otkazni rok završetkom kojeg joj
prestaje ugovor o radu. U obrazloženju odluke navedeni su razlozi zbog kojih je Poslodavac donio takvu odluku.
Donošenju takve odluke prethodilo je učestalo kršenje radnih obveza od strane radnice, odnosno nesavjesno
ponašanje, nemaran odnos prema radu, oglušavanje na višestruke izrečene opomene, odnosno usmena i pisana
upozorenja na obveze iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza ugovora o radu, pa i posljednje opomene pred otkaz
ugovora o radu, nakon kojih je radnica i dalje nastavljala kršiti radne obveze. Ravnateljica zatim navodi najbitnije
povrede radne obveze koje je radnica činila, odnosno razloge zbog kojih je donesena ovakva odluka.
Sa navedenom situacijom upoznata je i Hrvatska komora medicinskih sestara, koja je na pisano traženje
Poslodavca, dana 9.9.2019. godine izvršila nadzor nad radom zdravstvene struke u Domu.
Prije donošenja Odluke o otkazu, u skladu sa odredbama Zakona o radu, Poslodavac je radnici omogućio da
iznese svoju obranu vezano uz navedena upozorenja, što je radnica i učinila.
Kolektivnim ugovorom za djelatnost socijalne skrbi i Pravilnikom o radu Doma, uređeno je da Poslodavac ne
može otkazati ugovor o radu bez suglasnosti Radničkog vijeća, odnosno Sindikata radniku nakon navešenih 25 godina
staža kod istog poslodavca i 50 godina života. Obziroma da radnica pripada ovoj katetgoriji, Poslodavac je prije
donošenja predmetne Odluke pisano zatražio suglasnost Sindikalnih povjerenika dvaju Sindikata koji djeluju u
ustanovi, a koji imaju prava i ovlasti Radničkog vijeća, budući isto nije utemeljeno.
Ističe da je Sindikalni povjerenik jednog Sindikata dao suglasnost, a drugi je uskratio na temelju iste
dokumentacije koju je dobio od Poslodavca kao i drugi Sindikalni povjerenik (cjelokupna dokumentacija koja se
odnosi na utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti u radu radnice) s obrazloženjem da je dostavljena dokumentacija
nedostatna za traženje suglasnosti ili uskrate te da ovo obrazloženje smatra neosnovanim budući su prilikom traženja
suglasnosti, dostavljeni potpuni podaci vezani uz donošenje namjeravane odluke. Stoga smatra da je ova uskrata
neobrazložena, iako Zakon o radu određuje da protivljenje odluci Poslodavca mora biti obrazloženo.
Zbog svega gore navedenog, ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da odbije Zahtjev za zaštitu prava
radnice kao neosnovan.
Nakon što je ravnateljica objasnila potrebu donošenja Odluke o otkazu radnici, predsjednik Upravnog vijeća je
otvorio raspravu na kojoj su članovi Upravnog vijeća ponaosob izrazili svoje mišljenje.
Uzevši u obzir težinu povreda radnih obveza, te činjenicu da je ravnateljica iscrpila sve dostupne mjere
upozorenja, a da radnica nije promijenila svoje ponašanje, dali su suglasnost ravnateljici u svezi donošenja Odluke o
otkazu ugovora o radu, posebice i zbog toga što se takvim ponašanjem radnice dovodi u pitanje zdravlje, pa u nekim
slučajevima i životi korisnika Doma.
Sastavni dio ovog Zapisnika je Zahtjev za zaštitu prava radnice, Odluka o otkazu ugovora o radu te
dokumentacija kojom se potkrepljuju gore navedene činjenice (službene bilješke, pisana upozorenja radnici, opisi
pojedinačnih kršenja radnih obveza).
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, a uzevši u obzir sve gore navedene činjenice vezane uz donošenje Odluke o
otkazu ugovora o radu, Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku kojom se podržava Odluka ravnateljice o otkazu
ugovora o radu radnici O.Š. zbog skrivljenog ponašanja i odbija Zahtjev za zaštitu prava radnice kao neosnovan.
Sjednica završila u 18.30 sati.

ZAPISNIČARKA:

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marija Nasipak

Tomislav Butorac
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