UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 003-06/15-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-15-13
Pula, 15.10. 2015. god.

ZAPISNIK
sa 32. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska 2, održane
dana 15.10. 2015. god. u prostorijama Doma s početkom u 16.30 sati.
Prisutni članovi:

Vinko Knez
Elis Strmotić
Ivka Vlahović
Ivica Krajcar
Valter Žgaljardić

- predsjednik
- zamjenica predsjednika
- član
- član
- član

Ostali prisutni:

Vesna Sperath

- ravnateljica Doma (prisutna na
točci 1. i 2.)

Zapisničar:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 32. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže slijedeći:
DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Odluke kojom se određuje da ravnateljica Doma Vesna Sperath, pored poslova
ravnatelja obavlja i poslove projektnog koordinatora Doma Vila Maria na projektu „Podrška u
zajednici – TRIP B”, kojega je nositelj Dom, a financiranog iz Europskog socijalnog fonada (ESF) –
izvjestiteljica Ravnateljica Doma
3. Izbor ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Vila Maria, temeljem ponovljenog natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja/ice Doma (nastavno na 31. sjednicu) – izvjestitelj Predsjednik Upravnog
vijeća Vinko Knez
4. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Zapisnik sa 31. sjecnice Upravnog vijća jednoglasno je usvojen.
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Ad. 2.
Predsjednik Upravnog vijeća podsjeća da je na prethodnoj sjednici jedna od točaka dnevnog reda
bila donošenje Odluke kojom se određuje da ravnateljica Doma Vesna Sperath, pored poslova ravnatelja

obavlja i poslove projektnog koordinatora Doma Vila Maria na projektu „Podrška u zajednici – TRIP B”,
kojega je nositelj Dom, a financiranog iz Europskog socijalnog fonada (ESF), ali je je zbog izbora ravnatelja
koji je u tijeku, donošenje odluke odgođeno do imenovanja ravnatelja.
Kako je zbog kompletiranja dokumentacije vezane uz projekt istu ipak potrebno donijeti tim više što
sadašnja ravnateljica Vesna Sperath od početka projekta, odnosno od 13.7.2015. godine obnaša tu dužnost,
predsjednik predlaže da se ista donese na ovoj sjednici.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku kojom se određuje

da ravnateljica Doma Vesna Sperath, pored poslova ravnatelja obavlja i poslove projektnog koordinatora
Doma Vila Maria na projektu „Podrška u zajednici – TRIP B”, kojega je nositelj Dom, a financiranog iz
Europskog socijalnog fonada (ESF), a ista će vrijediti do 10.11.2015. godine, odnosno do isteka mandata
sadašnjoj ravnateljici, nakon čega će se donijeti nova odluka.

Ad. 3.
Predsjednik Upravnog vijeća navodi da se ova točka dnevnog reda, vezana uz izbor ravnatelja,
nastavlja na prethodnu sjednicu na kojoj su bile razmatrane pristigle prijave kandidata za izbor i imenovanje
ravnatelja Doma temeljem ponovljenog natječaja i na kojoj je dogovoreno da se kandidati koji zadovoljavaju
uvjete natječaja pozovu na intervju na današnju sjednicu.
Nakon navedene konstatacije, predlaže da se saslušaju kandidati kako slijedi:
1. Marina Ivanović
2. Vesna Sperath
3. Sead Karasalimović
Nakon što su se kandidati prezentirali ponaosob, predsjednik je otvorio raspravu na kojoj su
predstavnici Upravnog vijeća prodiskutirali intervju kandidata, te je uslijedilo glasovanje, a reultati glasovanja
su slijedeći:
1. Marina Ivanović
ZA
- 3 glasa
PROTIV
- 1 glas
SUZDRŽANI - 1 glas
2. Sead Karasalimović
ZA
- 0 glasova
PROTIV
- 4 glasa
SUZDRŽANI - 1 glas
3. Vesna Sperath
ZA
- 1 glas
PROTIV
- 3 glasa
SUZDRŽANI - 1 glas
Zaključak:
Sukladno rezultatima glasovanja (3 (tri) glasa „ZA“, 1 (jedan) glas „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“)
Upravno vijeće donosi Odluku o izboru kandidatkinje Marine Ivanović za ravnateljicu Doma za odrasle
osobe Vila Maria u narednom četverogodišnjem mandatu. Ova odluka dostavlja se Ministrici nadležnoj za

poslove socijalne skrbi na prethodnu suglasnost.
Sjednica je završila u 17,50 sati.

ZAPISNIČARKA
Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Vinko Knez, prof.
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