
URBROJ: 2106/01-27-17-492
Buzet, 28.11.2017. g.

28. 11. 2017. godine s početkom u 15.15 sati u Domu za starije osobe Buzet održana je
21. sjednica Upravnog vijeća Doma.

Sjednici su prisustvovali:
- predsjednik Upravnog vijeća Darko Jakac, dipl.iur.
- zamjenica predsjednika Upravnog vijeća gđa. Zlatka Marzi, economist komercijalnog 
  usmjerenja   
- član Upravnog vijeća gđa. Tatjana Sirotić, mag. oec.
- član Upravnog vijeća Ivan Muzica
- član Upravnog vijeća gđa. Sanja Rupena

Predložen je i usvojen sljedeći:
DNEVNI RED

1.   Verifikacija  20. sjednice Upravnog vijeća.

2.   Provođenje intervjua s kandidatkinjama prijavljenim na Natječaj za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Doma za starije osobe Buzet.

3. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Doma za starije osobe Buzet.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red.

Ad.1.
Verifikacija zapisnika prethodne sjednice Upravnog vijeća

ZAKLJUČAK: Verificira  se zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća Doma.

Ad.2.
Provođenje intervjua s kandidatkinjama prijavljenim na Natječaj za izbor i

imenovanje ravnatelja/ice Doma za starije osobe Buzet.

ZAKLJUČAK: Nakon provedenog intervjua sa sve tri kandidatkinje prelazi se na 3. točku 
dnevnog reda Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Doma za starije osobe 
Buzet.
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Ad 3. 
Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Doma za starije osobe Buzet

ZAKLJUČAK: Nakon  provedenih  razgovora  sa  kandidatkinjama  ponaosob,  Upravno

vijeće je steklo uvid u njihove životopise i informiralo se o njihovim kompetencijama i

planovima vezanim uz Dom te se donosi jednoglasna odluka da se za ravnateljicu Doma

za starije osobe Buzet imenuje Gordana Helen Šišović, mag. act. soc. s prebivalištem u

Pazinu, Jakova Volčića 5 prvenstveno iz razloga dosadašnjeg radnog iskustva u području

socijalne skrbi te posebnim do sada stečenim formalnim znanjima i  vještinama. Ova

odluka stupa na snagu s danom pribavljanja posebnog uvjerenja o nekažnjavanju za

fizičku osobu od strane Ministarstva pravosuđa, Uprave za kazneno pravo i probaciju

Odjela za kaznene evidencije, propisanog natječajnim uvjetima.

Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet završila je s radom u 16.45 sati.

ZAPISNIČAR:                          PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Sanja Rupena                          Darko Jakac, dipl. iur.

2




