
D O M   Z A   O D R A S L E   O S O B E 

            LOBOR - GRAD 

MARKUŠBRIJEG 131,   LOBOR  49253 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

IZVJEŠĆE SA 4. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Dana 09. travnja 2021. godine s početkom u 09,30 sati održana je 4.  sjednica Upravnog vijeća.    

 

 

Dnevni red: 

1. Razmatranje i verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća. 

2. Razmatranje Prijedloga Stručnog vijeća  i donošenje Odluke o ocjeni stručnog rada 

ravnateljice. 

3. Donošenje Odluke o opozivu Odluke Upravnog vijeća o davanju suglasnosti za najam 

prostora kantine Doma, donesene 10. lipnja 2020. godine. 

4. Pregled i ocjena pristiglih ponuda po raspisanom natječaju za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Doma za   odrasle osobe Lobor-grad. 

5. Razgovor sa kandidatima prijavljenim na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice. 

6. Donošenje Odluke o izboru ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Lobor-grad. 

7. Razno. 

 

 

Zaključak: 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad. 1) 

Verificiran je Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća održane 15. ožujka 2021. godine. 

Ad. 2.) 

Prihvaćen je  Prijedlog ocjene Stručnog vijeća te je donesena Odluka o ocjeni stručne radnice - 

ravnateljice Doma za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine. 

Ad. 3.) 

Donesena je Odluka o stavljanju  izvan snage Odluke donesene  10. lipnja 2020. godine kojom 

je dana suglasnost o pokretanju postupka za najam prostora kantine  u Domu za odrasle osobe 

Lobor-grad.   

 

 

Ad.4) 

Na raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Lobor-grad u 

propisanom roku za dostavu ponuda stigle su dvije (2) ponude i obje udovoljavaju uvjetima 

raspisanog natječaja. 

 

 

 



Ad. 5) 

Članovi Upravnog vijeća obavili su razgovor sa kandidatkinjama koje su dostavile svoje ponude 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice u Domu.  

 
Ad. 6)  

Donesena je Odluka o izboru Darinke Sviben, diplomirane socijalne radnice za ravnatelja/icu 

Doma za   odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, Lobor 49253. 

Odluka o izboru dostavlja se u Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne 

politike na prethodnu suglasnost o imenovanju izabrane kandidatkinje. 

 

Ad. 7) 

Pod točkom „Razno“   nije bilo primjedbi ni prijedloga prisutnih. 

 

Sjednica Upravnog vijeća završena je u 11,50 sati. 

 

 

Lobor, 09. travanj 2021. 


