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Z A P I S N I K  

5. sjednice VIJEĆA SENIORA PGŽ održane dana 27. ožujka 2019. godine 
 
 

Sjednicu je u 10,00 sati otvorio predsjednik Dinko Tamarut. 
Sjednici su bili nazočni članovi Vijeća: Dinko Tamarut, predsjednik VS, Dragutin Vrus, 

zamjenik predsjednika VS, Sonja Brozović-Cuculić, članica VS, Elena Dorčić-Spatola, 
članica VS, Tomislav Blažić, član VS, Vilim Klobučar, član VS, Ivan Skender, član VS, Ivan 
Kruljac, član VS.   
  Ostali nazočni: Vinko Štimac, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade. 

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 4. sjednice Vijeća seniora, održane 4. 12. 2018. 
2. Utvrđivanje Izvješća o radu Vijeća seniora u 2018. godini 
3. Informacija o poduzetim radnjama na uspostavi doma za starije osobe na otoku 

Rabu 
4. Razno 

 
Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Vijeća seniora. 
Na zapisnik nije bilo primjedbi pa je isti jednoglasno usvojen. 
 

 
Točka 2. 

Utvrđivanje Izvješća o radu Vijeća seniora u 2018. godini 
Predsjednik Vijeća ukratko je obrazložio sadržaj nacrta Izvješća o radu Vijeća u 2018. 

godini koje treba dostaviti na usvajanje Županijskoj skupštini. Izvješće je izrađeno uz pomoć 
službenika Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade, a sadržava podatke o svim 
relevantnim aktivnostima Vijeća u 2018. godini. Članovi Vijeća nisu imali primjedbe na tekst 
nacrta Izvješća, pa jednoglasno donose sljedeći     
 

Z a k lj u ča k 
 

1. Utvrđuje se Izvješće o radu Vijeća seniora u 2018. godini. 
2. Za izvjestitelja na sjednici Županijske skupštine u ime Vijeća imenuje se Dinko 

Tamarut, predsjednik Vijeća 
 
 

 
Točka 3. 

Informacija o poduzetim radnjama na uspostavi doma za starije osobe na otoku 
Rabu 

Vinko Štimac upoznao je prisutne članove Vijeća o radnjama poduzetim na uspostavi 
doma za starije osobe na otoku Rabu. Od strane Grada Raba pokrenuta je inicijativa za 
stavljanje u funkciju objekta bivše ambulante u Rabu, u vlasništvu Grada, sa svrhom 
smještaja za starije osobe. Grad Rab uložio je sredstva u kompletnu adaptaciju zgrade i 
nabavu opreme, te je sada na raspolaganju moderan objekt koji može imati kapacitet cca 35 
korisnika. U dogovoru sa Županijom zamišljeno je da objekt postane dislocirana jedinica 
županijskog Doma „Mali Kartec“ Krk, kao što je to slučaj i na otocima Lošinj i Cres (gdje je 
objekt na Cresu dislocirana jedinica Doma na Lošinju). U tijeku su završne radnje za 
ishođenje licencije za rad, te se očekuje da objekt bude svečano otvoren u svibnju 2019. 
godine, a prve korisnike mogao bi primati već od lipnja, ukoliko se uspije zaposliti potreban 
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stručni kadar za rad u domu. Ističe da je ovo dobar primjer zajedničke suradnje i sinergije 
lokalne zajednice i Županije, što bi trebale slijediti i ostale lokalne samouprave.   

Članica Vijeća Sonja Brozović-Cuculić predložila je da Vijeće donese zaključak kojim 
se ističe podrška ovom projektu, što su podržali i ostali članovi Vijeća.  

Član Vijeća Ivan Skender pita na koji način podmiruju cijenu usluge smještaja osobe 
čija mirovina nije dovoljno visoka da pokrije cijenu. Odgovoreno je da za takve korisnike 
doplaćuju do pune cijene njihova rodbina (najčešće djeca) što je već ustaljena praksa.     

Predsjednik Vijeća naznačio je da ovaj model može biti putokaz i drugim lokalnim 
zajednicama u smislu organiziranja smještajnih kapaciteta za starije osobe na svom 
području. Član Vijeća Dragutin Vrus složio se s njim, ali i istaknuo problem slabe financijske 
snage pojedinih lokalnih samouprava da provedu takve investicije. 

Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno donosi sljedeći 
 

 Z a k lj u ča k 
 

Vijeće seniora PGŽ podržava projekt uspostave doma za starije osobe na otoku Rabu 
i ističe ga kao primjer dobre suradnje Županije i lokalne zajednice u području skrbi za starije 
osobe. 

 
 

Točka 3. 
Razno 
Član Vijeća Ivan Kruljac zamolio je stručne službe Županije da pomognu u vidu 

davanja mišljenja i prijedloga u pogledu uspostave usluge pomoći u kući na području općina 
Jelenje i Čavle, jer postoji interes tih lokalnih jedinica da omoguće takvu uslugu svojim 
starijim građanima. Vijeće je podržalo ovaj prijedlog.   

Član Vijeća Tomislav Blažić predlaže da se za iduću sjednicu od strane stručnih 
službi Županije izradi popis svih pružatelja usluge smještaja za starije osobe na području 
Županije, kako bi Vijeće moglo dobiti uvid o tom koliko su pojedini dijelovi Županije 
„pokriveni“ smještajnim kapacitetima. Prijedlog je prihvaćen.     
   

Sjednica je zaključena u 11,20 sati. 
  


