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Z A P I S N I K  

3. sjednice VIJEĆA SENIORA PGŽ održane dana 19. lipnja 2018. godine 
 
 

Sjednicu je u 11,00 sati otvorio predsjednik Dinko Tamarut. 
Sjednica je održana u sjedištu Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, Čabar. 
Sjednici su bili nazočni članovi Vijeća: Dinko Tamarut, predsjednik VS, Dragutin Vrus, 

zamjenik predsjednika VS, Vilim Klobučar, član VS, Tomislav Blažić, član VS, Ivan Skender, 
član VS, Elena Dorčić-Spatola, članica VS, Ivan Kruljac, član VS.   
  Ostali nazočni: Vinko Štimac, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade, Kristijan 
Rajšel, gradonačelnik Grada Čabra, Ivana Lakota, zamjenica gradonačelnika Grada Čabra. 

Predsjednik utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje na sjednici. 
Predsjednik je predložio dnevni red iz poziva za sjednicu. Jednoglasno je usvojen 

sljedeći 
 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Vijeća seniora, održane 22. 3. 2018. 
2. Informacija o usvajanju Izvješća o radu Vijeća seniora za 2017. godinu. 
3. Upoznavanje članova Vijeća s programom izvaninstitucijske skrbi na području 

Grada Čabra, uz obilazak lokacija. 
 

 
Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Vijeća seniora. 
Na zapisnik nije bilo primjedbi pa je isti jednoglasno usvojen. 
 

 
Točka 2. 

Informacija o usvajanju Izvješća o radu Vijeća seniora za 2017. godinu. 
Predsjednik Vijeća ukratko je informirao članove Vijeća da je na sjednici Županijske 

skupštine PGŽ održane 14. 6. 2018. godine usvojeno Izvješće o radu Vijeća seniora za 
2017. godinu. Izvješće je usvojeno jednoglasno, bez ikakve primjedbe ili dopune.     
 
 

Točka 3. 
Upoznavanje članova Vijeća s programom izvaninstitucijske skrbi na području 

Grada Čabra, uz obilazak lokacija. 
Pod ovom točkom članovi Vijeća su izvršili uvid u stanje objekta stare škole u mjestu 

Hrib pored Gerova koji je već duže vremena van uporabe a u vlasništvu je Grada Čabra. 
Član Vijeća Dragutin Vrus predložio je da Vijeće donese zaključak o potrebi pokretanja 
inicijative za stavljanje objekta u funkciju doma za starije osobe, barem u vidu izrade 
projektne dokumentacije, kao prve faze. Članica Vijeća Elena Dorčić-Spatola smatra da je 
objekt primjereniji za stavljanje u funkciju seoskog turizma nego doma za starije osobe, 
obzirom da se radi o malom kapacitetu objekta i relativnoj izoliranosti od većih urbanih 
sredina. Grad Čabar kao vlasnik objekta nema pak jasnu viziju u kojem bi smjeru trebala ići 
obnova objekta, tj. za koju namjenu. 

Na prijedlog predsjednika Vijeća, članovi Vijeća su donijeli sljedeći 
 

Zaključak 
 Predlaže se Gradu Čabru da utvrdi moguću namjenu objekta stare škole u mjestu 
Hrib, na način da se u istoj odvija održiva djelatnost, pa da se sukladno tome obrati 
Primorsko-goranskoj županiji za eventualnu financijsku pomoć pri izradi potrebne projektne 
dokumentacije za obnovu objekta.   

 
Nadalje su članovi Vijeća od strane predstavnika Grada Čabra upoznati sa 

programom izvaninstitucijske skrbi na području Grada (pomoć u kući za starije osobe) koji 
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provodi Gradsko društvo Crvenog križa Čabar. U programu sudjeluju gerontodomaćice i 
pomoćni radnici koji pružaju usluge u kućama starijih osoba. Početkom 2018. započelo se i 
sa pružanjem usluge dostave obroka za socijalno ugrožene samce, u suradnji sa Župom u 
Čabru koja priprema obroke, a Crveni križ ih dostavlja korisnicima. Za tu je namjenu 
nabavljeno i dostavno vozilo, čiju su nabavu financirali Grad Čabar i Županija. 

Članovi Vijeća izvršili su neposredan uvid u stanje prostora u kojem se pripremaju 
obroci za samačka kućanstva te izrazili zadovoljstvo viđenim i ovom novom uslugom za 
starije osobe. 

Člana Vijeća Ivana Kruljca interesira mogućnost organiziranja starijih osoba kroz rad 
klubova za starije osobe.  Član Vijeća Vilim Klobučar odgovara da je isto prvenstveno u 
ingerenciji udruga umirovljenika te izlaže dobru praksu u radu kluba starijih osoba u Brod 
Moravicama koju vodi udruga umirovljenika iz tog mjesta. Ističe da je potreban prvenstveno 
angažman samih umirovljenika, a onda je moguće dobiti i određena sredstva za rad od 
strane lokalne zajednice.    
   

Sjednica je zaključena u 13,00 sati. 
  
 

       


