
Z A P I S N I K

Sa 77. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj  
Ivanec,  održane  dana  05.10.2017.  godine  (četvrtak)  u  prostorijama  Caritasova  doma,  sa 
početkom u 10,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća Darko Stanko otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, te 
predlaže slijedeći

 D n e v n i  r e d :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 76. sjednice Upravnog vijeća, održane 
dana 24.05.2017. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;

2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 25.05.2017. – 05.10. 
2017. godine;

3. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za 
razdoblje 01.01. – 30.06.2017. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;

4. Razmatranje  Godišnjeg  financijskog  izvješća  i  revizorskog  izvješća  o 
uvidu  u  financijske  izvještaje  31.12.2016.  godine  Caritasova  doma  Ivanec;   te 
donošenje odluke o prihvaćanju;

5. Razmatranje  odgovora  Ministarstva  za  demografiju,  obitelj,  mlade  i 
socijalnu politiku na Zahtjev za korekciju cijena socijalnih usluga smještaja;

6. Razmatranje  Sporazuma o  međusobnim pravima i  obvezama između 
Biskupijskog caritasa u Varaždinu i Caritasova doma Ivanec, te donošenje odluke o 
potpisivanju;

7. Razmatranje pristigle zamolbe djelatnice V. B.;

8. Razmatranje pristigle zamolbe djelatnice G. T.;

9. Informacija  o  pristiglom   Rješenju  o  obvezi  plaćanja  naknade  za 
uređenje voda za 2017. godinu;

10. Razno;  -  povećanje  smještajnih  kapaciteta,  adaptacija  prostora  u 
objektu;

                   
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.
Zapisnik sa 76.  sjednice Upravnog vijeća, održane dana 24.05.2017. godine, usvaja se 

jednoglasno.



Ad – 2.
Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec,  za razdoblje 06.10.2017. 

do  14.12.2017. godine.

Ad 3.
Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2017. do 

30.06.2017. godine.

Ad – 4.
 Po  iznošenju  gornjeg  svi  članovi  Upravnog  vijeća  donose  jednoglasnu  odluku  o 

prihvaćanju  Godišnjeg  financijskog  izvješće  i  revizorskog  izvješća  o  uvidu  u  financijske 
izvještaje 31.12.2016. godine Caritasova doma Ivanec.

Ad – 5.
Ravnatelj  Tomislav  Jalšovec  podsjeća  prisutne  da  je  Dom  uputio  Ministarstvu  za 

demografiju,  obitelj,  mlade  i  socijalnu  politiku  zahtjev  kojim  je  zatražena   korekcija  cijene 
socijalnih usluga smještaja za starije i nemoćne osobe.

U odgovoru Ministarstvo nas obavještava da nije  u mogućnosti  udovoljiti  zahtjevu 
budući da u Državnom proračunu RH za 2017. godinu nisu osigurana dodatna sredstva za 
korekciju cijene.

 Gornju informaciju jednoglasno prihvaćaju svi članovi Upravnog vijeća.

Ad - 6.
Prihvaća  se  Sporazum  između  Biskupijskog  caritasa  sa  sjedištem  u  Varaždinu, 

Pavlinska 4 (OIB 02475035518) zastupanog po ravnatelju mr.sc. Anti Šola i Caritasova doma 
za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec sa sjedištem u Ivancu, Ivana Kukuljevića 
Sakcinskog 8 (OIB: 79972954864) zastupanog po ravnatelju Tomislavu Jalšovec, dipl.soc.ped., 
te ugovorne strane  isti mogu potpisati.

Tekst Sporazuma kojim se reguliraju način korištenja te međusobna prava i obveze u 
svezi plaćanja režijskih troškova i održavanja poslove građevine u privitku zapisnika.

Ad –7.

Svi  članovi  Upravnog  vijeća  suglasni  su  da  se  prije  bilo  kakve  radnje  vezano  uz 
primjenu stručne spreme savjetuje pravna savjetnica Lidija Belcar Prstec iz Varaždina, te 
nakon toga postupi prema naputku.

Tekst Zahtjeva djelatnice u privitku zapisnika.

   Ad – 8.

Nakon iznijetog prijedloga isplate potpore zbog neprekidnog bolovanja djelatnice
dužeg od 90 dana, Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku da se djelatnici  Gordani 
Turčin  isplati 2.500,00 kuna – neoporezivo na tekući račun.



Ad – 9. 

Tomislav  Jalšovec  upoznaje  prisutne  sa  pristiglim  Rješenjem  Hrvatskih  voda 
Međimurska  26/b,  Varaždin  o  obvezi  plaćanja  naknade  za  uređenje  voda  za  poslovne 
prostorije na adresi Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, Ivanec.

Prenijetu informaciju prihvaćaju svi članovi Upravnog vijeća, uz napomenu da smo 
istu dužni platiti.

Ad – 10

Temeljem odluke Upravnog vijeća sa prethodne 76. sjednice, trenutnoj popunjenosti 
svih smještajnih kapaciteta, Sporazumu sklopljenom između Biskupijskog caritasa Varaždin i 
Caritasova doma Ivanec, ravnatelj Tomislav Jalšovec predlaže da se krene sa radovima u što 
kraćem roku, kako bi se prostor mogao staviti u funkciju i povećanje  kapaciteta preostalog 
prostora u zgradi.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su suglasni da se krene u izradu idejnog rješenja 
projekta adaptacije i izvođenju završnih građevinskih radova, a o svim radnjama upoznati 
članove Upravnog vijeća na slijedećoj sjednici.

Sastanak je završen u 11,45 sati.

D o v r š e n o !

ZAPISNIČAR:                                                    PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Biserka Svetec     Stanko Darko, dipl.soc.ped.


