
Z A P I S N I K

S 90.  sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i  nemoćne osobe Sv. Ivan 
Krstitelj Ivanec,  održane dana 10.06.2020. 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. Jasna Možanić, član Upravnog vijeća 
4. preč.mr. Ivan Rak, član Upravnog vijeća 
5. Geci Vesna, član Upravnog vijeća 

Odsutnih nema.

Ostali prisutni:
1. Tomislav Jalšovec, dipl.soc.ped., ravnatelj Caritasova doma Ivanec 
2. msgr. Antun Perčić, predsjednik caritasa Varaždinske biskupije 
3. Hrvoje Marić, dipl.oecc, voditelj računovodstva i knjigovodstva; 

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

 D n e v n i   r e d :

1. Usvajanje  zapisnika  s  prethodne  89.  sjednice  Upravnog  vijeća,  održane  dana 
05.03.2020. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;

2. Izvješće  o  radu  Caritasova  doma Ivanec  za  razdoblje  06.03.2020.  –  10.06.2020. 
godine;

3. Izvješće o provedenim postupcima u svezi sprječavanja i suzbijanja COVID-19 u 
ustanovi;

4. Razmatranje  Financijskog  izvješća  o  poslovanju  Caritasova  doma  Ivanec  za 
razdoblje od 01.01.-31.03.2020. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;

5.  Razno:

 tekuće godišnje održavanje skloništa; 

 promjena cijene vođenja knjigovodstva; 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.



Ad – 1.
Zapisnik s 89. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 05.03.2020. godine, usvaja se 

jednoglasno; 

Ad – 2.
Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec, za razdoblje 06.03.2020. do 

10.06.2020. godine.

Ad – 3.
Prihvaća  se  Izvješće  o  provedenim  postupcima  u  svezi  sprječavanja  i  suzbijanja 

COVID-19 u ustanovi. 

Ad - 4.
Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2020.  31.03.2020. 

godine.

Ad – 5.

– obzirom na utrošena sredstva prošle godine i izvršenu sanaciju, kao i otežane 
uvjere  poslovanja  i  financijske  rezultate  poslovanja  u  uvjetima  epidemije  COVID-19, 
odlažemo odluku o provođenju tekućeg održavanja i ispitivanja ispravnosti skloništa.

– Uzimajući u obzir okolnosti poslvoanja Caritasova doma Ivanec i  vrednujući 
poslove koje obavlja Jedinstvo Commerce d.o.o.  Ivanec,  smatramo da je 1.000,00 kn neto 
prihvatljivo za povećanje od 01.06.2020. g. 

 Sastanak je završen u 12,15 sati.

D o v r š e n o !

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


