
Z A P I S N I K

           Sa 71. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. 
Ivan  Krstitelj  Ivanec,  održane  dana  03.11.2016.  godine  (četvrtak) u  prostorijama 
Caritasova doma, sa početkom u 10,00 sati.  

Prisutni:

1. mr.sc.  Ante Šola, član Upravnog vijeća
2. Darko Stanko, dipl.soc.ped., predsjednik Upravnog vijeća
3. msgr. Antun Perčić, član Upravnog vijeća 
4. Matija Čavka, član Upravnog vijeća

Odsutni: Ivan Prekrit - opravdano.
           

Ostali prisutni:

1. Tomislav Jalšovec, dipl.soc.ped., ravnatelj Caritasova doma
2. Hrvoje Marić, dipl.oecc., 

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 70. sjednice Upravnog vijeća, održane 
dana 07.07.2016. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;

2. Izvješće  o  radu  Caritasova  doma  Ivanec  za  razdoblje  07.07.2016.  – 
03.11.2016. godine;

3. Informacija o odabiru neovisnog revizora za obavljanje revizijskog uvida 
u  financijske  izvještaje  Caritasova  doma  Ivanec  za  razdoblje  01.01.  – 
31.12.2016. godine;

4. Razmatranje Financijskog izvješća  o poslovanju Caritasova doma Ivanec 
za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;

5. Razmatranje Financijskog izvješća  o poslovanju Caritasova doma Ivanec 
za razdoblje 01.01. – 30.09. 2016. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;

6. Izvješće o certifikacijskom auditu HACCP norme i norme ISO 9001:2015;

7. Izvješće o rezultatima obavljenih inspekcijskih nadzora;



8. Razno;

- zamolba  Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, n/p 
ministrici  Nadi  Murganić  za  prijem  predstavnika  Upravnog  vijeća  Doma  i 
ravnatelja,  vezano  za  problematiku  domova  koji  nisu  u  vlasništvu  države  i 
županije;

   
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

 Nakon  kraćeg  razmatranja,  donijeta  je  slijedeća  jednoglasna  odluka prisutnih 
članova Upravnog vijeća:

Zapisnik  sa  70.   sjednice  Upravnog  vijeća,  održane  dana  07.07.2016.  godine, 
usvaja se jednoglasno.

                             
                                                                 Ad – 2.

 
  Po iznošenju gornjeg Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku:

Prihvaća  se  Izvješće  o  radu  ravnatelja  Caritasova  doma  Ivanec,  Tomislava 
Jalšovec, dipl.soc.ped.,  za razdoblje 07.07.2016.   do  03.11.2016. godine.

Ad 3.

Prihvaća  se  prijedlog  sklapanja  Ugovora  o  revizorskom  uvidu  u  financijske 
izvještaje  Caritasova  doma  Ivanec  za  razdoblje  01.01.  –  31.12.2016.  godine,  sa 
Revizorskim društvom Kulić i Sperk Revizija d.o.o., Draškovićeva 53, Zagreb.

Ad 4.
 
Nakon  razmatranja  Financijskog  izvješća,  donijeta  je  slijedeća  jednoglasna 

odluka:

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2016. 
do 30.06.2016. godine.

Ad – 5.
 
Nakon  razmatranja  Financijskog  izvješća,  donijeta  je  slijedeća  jednoglasna 

odluka:

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2016. 
do 30.09.2016. godine.
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Ad – 6.

Dana  27.09.2016.  godine  obavljen  je  Recertifikacijski  audit  norme  ISO 
9001:2015.  i HACCP sustava od strane Adria Norma d.o.o. – regionalni predstavnik QS 
Zurich AG iz Zagreba.

Isto je rezultiralo dobivanjem certifikata u kojem se navodi da Caritasov dom 
Ivanec   uveo  i  učinkovito  koristi  HACCP  sustav  prema  međunarodnom  Codex 
Alimentariusu u primjeni sustava: priprema i posluživanje hrane i pića.

Također  je  potvrđeno  certifikatom  da  je  u  Caritasovu  domu  Ivanec  sustav 
upravljanja  provjeren  i  da  zadovoljava  zahtjeve  norme  ISO  9001  :  2015  u  opsegu 
primjene sustava: usluge skrbi za starije i nemoćne osobe.

 
  

Ad – 7.

Tijekom rujna 2016. godine izvršen je inspekcijski nadzor Ministarstva zdravlja, 
Sektora  županijske  sanitarne  inspekcije  Ispostava  Ivanec.  Po  obavljenom cjelovitom 
inspekcijskom nadzoru objekt se ocjenjuje ocjenom 5 (zapisnik u privitku).

Tijekom  listopada  2016.  godine  izvršen  je  inspekcijski  nadzor  poslovanja  od 
strane Inspektorata rada,  Službe za  nadzor zaštite  na radu,  te  je  prema utvrđenom 
činjeničnom  stanju  u  postupku  inspekcijskog  nadzora  utvrđeno  da  se  u  ustanovi 
postupa po pravilima zaštite na radu, te nisu utvrđene nezakonitosti.

Ad 8.

Sukladno odluci o upućivanju zamolbe za prijem predstavnika Upravnog vijeća 
doma i ravnatelja u Ministarstvu za  demografiju,  obitelj,  mlade i  socijalnu politiku, 
nakon održane sjednice Upravnog vijeća na adresu ministarstva i pozornost ministrice 
Nade Murganić upućena je zamolba za prijem vezano uz problematiku koja se javlja u 
zbrinjavanju korisnika smještenih putem nadležnih centara za socijalnu skrb. 

Odgovor oko mogućeg rasporeda i dogovora za prijem, čekamo do daljnjega.  

Sastanak je završen u 12,00 sati.

D o v r š e n o !

 

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