
Z A P I S N I K

  S 93. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan 
Krstitelj Ivanec,  održane dana 26.03.2021. godine (petak) 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, bacc.med.techn., član Upravnog vijeća 
4. preč. mr.sc. Ivan Rak, član Upravnog vijeća
5. Vesna Geci, 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 računovodstava i knjigovodstva
4. Jasminka Latin, mag.soc.rada, predsjednica Stručnog vijeća Doma

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 92. sjednice Upravnog vijeća, održane 
dana 18.02.2021. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;

2. Biranje  predsjednika  Upravnog  vijeća  Caritasova  doma  Ivanec,  iz 
novoimenovanog  saziva  Upravnog  vijeća  za  razdoblje  od  07.03.2021.  na 
četverogodišnji mandat do 06.03.2025. godine;

3. Prezentacija  Elaborata  ocjene  postojećeg  stanja  nosive  konstrukcije 
zgrade, te provedba detaljnog pregleda zgrade nakon potresa;

4. Izvješće  o  radu  Caritasova  doma  Ivanec  za  razdoblje  19.02.2021.  – 
26.03.2021. godine;

5. Otvaranje pristigle ponude na natječaj za ravnatelja Caritasova doma 
Ivanec,  te izbor i  imenovanje ravnatelja Caritasova doma Ivanec (uz suglasnost 
Osnivača), usmeno upoznavanje kandidata sa odlukom Upravnog vijeća; 

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

7. Razno; 



                 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

 Ad – 1.
Zapisnik sa 92.  sjednice Upravnog vijeća, održane dana 07.03.2021. godine, usvaja se 

jednoglasno.

Ad – 2.
Jednoglasnom odlukom članova Upravnog vijeća,  za  predsjednika Upravnog vijeća 

imenuje se Darko Stanko dipl.soc.ped., predstavnik osnivača Doma, što imenovani i prihvaća, 
te mu se istovremeno određuje mjesečna naknada u iznosu od 500,00 kuna neto.

 Ad – 3.
Prihvaća  se  Elaborat  ocjene  postojećeg  stanja  nosive  konstrukcije  uz  provedbu 

detaljnog pregleda zgrade javne i društvene namjene i prijedlog mjera sanacije EL/2021/05, 
za lokaciju građevine kč.br.845, KO Ivanec u kojoj djeluje ustanova Caritasov dom za starije 
i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec. 

Ad – 4.
Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Caritasova doma Ivanec,  Tomislava Jalšovec, 

za razdoblje 19.02.2021.   do  26.03.2021. godine.

Ad – 5.
Na osnovu donijete  odluke o izboru gospodina Tomislava Jalšovec,  dipl.soc.ped.  za 

ravnatelja Caritasova doma Ivanec, zatražene i  dobivene suglasnosti od vlasnika i Osnivača, 
msgr.  Bože  Radoša,  varaždinskog  biskupa  od  26.03.2021.  godine,  Upravno  vijeće  donosi 
odluku o imenovanju Tomislava Jalšovec, dipl.soc.ped. ravnateljem Caritasova doma Ivanec 
na naredno mandatno razdoblje od četiri godine.

Tomislav Jalšovec, dipl.soc.ped. obavljati će poslove sukladno čl. 26. Statuta Caritasova 
doma Ivanec, a Upravno vijeće će sa ravnateljem sklopiti ugovor o radu na određeno puno 
radno vrijeme.

Odluka stupa na snagu 02.04.2021. godine.

Ad – 6.
Prihvaća  se  Izvješće  o  provedenim  postupcima  u  svezi  sprječavanja  i  suzbijanja 

COVID-19 u ustanovi.    

 Ad – 7.
Odobrava se isplata neoporezive prigodne nagrade 500,00 kuna – Uskrsnica (uključivo 

ravnatelj),  svim zaposlenima 47x500,00 =23.500,00 kuna, sukladno Pravilniku o porezu na 
dohodak.

Realizacija isplate 30.03.2021. godine na tekuće račune zaposlenih.



Sastanak je završen u 12,20 sati.

D o v r š e n o !

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


