
Z A P I S N I K 
sa 16. sjednice Odbora za društvene djelatnosti 

održane 15. veljače 2016., u 08:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, 
K. Tomislava 15, Čakovec 

 

Sjednici su nazočni:   
 
1. Toni Fažon, predsjednik 
2. Boris Jeđud 
3. Ranka Liković 
4. Dražen Blažeka 
 
Sjednici je nazočna i pročelnica Upravnog odjela za upravu, Dragica                                                   
Kemeter i pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove, 
David Vugrinec. 
 
Sjednicu otvara predsjednik Odbora za društvene djelatnosti te konstatira da je 
Dnevni red jednoglasno potvrđen.  

 
D N E V N I     R E D 

 

1. Donošenje Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju u 2015.: 
a) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ 
b) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
c) Centra za kulturu Čakovec 

2. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2015. 
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od 

požara u Gradu Čakovcu za 2015. 
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju JVP 

Čakovec 
5. Davanje Suglasnosti na Izvještaj o ostvarenju Plana i Programa rada i 

financijskog poslovanja u 2015. Dječjeg vrtića Čakovec 
6. Donošenje Odluke o usvajanju Gradskog programa za mlade Grada Čakovca 

2015. – 2020. 
7. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2015. 
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između 

Grada Čakovca i Grada Szigetvara 
 

Toni Fažon: Sjednici se pridružio gospodin Blažeka. Prelazim na prvu točku 
dnevnog reda.  
 
Točka 1. Donošenje Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju u 2015.: 

a) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ 
b) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
c) Centra za kulturu Čakovec 

 
Toni Fažon: Otvaram raspravu. Ima kakvih primjedbi na izvješće?  Ako ne, prelazim 
na točku b. 
 
 



b) Izvješće Pučkog otvorenog učilišta Čakovca  
 
Dražen Blažeka: Samo pitanje, da li budu ravnatelji prisutni na sjednici? 
 
Toni Fažon: Ravnatelji budu prisutni sjednici Gradskog vijeća. Ako nema, prelazim 
na točku c). Tog izvješća nema, ali će biti…da, da toga izvješća nema. Još nije 
dostavljen materijal. 
 
Dragica Kemeter: Da, tako je. Čeka se saziv Upravnog vijeća. 
 
Toni Fažon: Ima kakvih pitanja vezanih uz prvu točku dnevnog reda? Pod 2. nema, 
ja se ispričavam. Ako nema, dajem prvu točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za 
usvajanje izvješća za 2015.? Jednoglasno za. 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o 
poslovanju u 2015.: 

a)  Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, 
b)  Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, 
c)  Centra za kulturu Čakovec, 

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 2. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 
2015. 
 
Toni Fažon: Otvaram raspravu. Ako nema kakvih primjedbi, dajem drugu točku 
dnevnog reda na glasanje. Tko je za izvješće o radu? Jednoglasno za. 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće 
o radu JVP Čakovec za 2015. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju 
zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2015. 
 
Toni Fažon: Otvaram raspravu, ako nema primjedbi, dajem treću točku dnevnog 
reda na glasanje. Tko je za usvajanje izvješća? Jednoglasno za. 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a 
Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2015. jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju 
JVP Čakovec 
 
Toni Fažon: Otvaram raspravu. Ima kakvih primjedbi na dodatak? Ako nema, dajem 
na glasanje četvrtu točku dnevnog reda. Tko je za? Jednoglasno za. 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka II 
Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec jednoglasno upućuje Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 



Točka 5. Davanje Suglasnosti na Izvještaj o ostvarenju Plana i Programa rada i 
financijskog poslovanja u 2015. Dječjeg vrtića Čakovec 
 
Toni Fažon: Otvaram raspravu. Gospodin Blažeka. 
 
Dražen Blažeka: Ja bi samo molio da prije sjednice Gradskog vijeća nekak dobiti 
podatke dječjeg centra, piše u tam negdje u planu da je cirka 70 ili 80 djece u vrtiću 
Čakovečkom iz okolnih općina i ovih valjda, možda i gradova. Pa bi me zanimalo iz 
kojih? Sve skupa i jaslice i vrtići. 920 djece pa onda u tih 920 je 80 iz vana, pa su 
onda tu neki dugovi općina i tako dalje. Htel bi čuti kolko je baš iz koje općine. 
Pretpostavljam da su uglavnom iz općina, ali to ne piše u ovom izvješću, ali piše u 
godišnjem planu vrtić za 2016. Kad se to negdje usvajalo onda je nabrojeno kolko je 
to djece.  
 
Toni Fažon: Zahvaljujem gospodinu Blažeki, ima još kakvih pitanja vezanih uz petu 
točku dnevnog reda?  
 
Dražen Blažeka: Pardon, samo pitanje. Zakaj grad nije platio ovo kaj tu piše da je 
stonirano, zahtjev za milijun i nešto kuna? 
 
David Vugrinec: Dječji vrtić?  
 
Dražen Blažeka: Dječjem vrtiću. 
 
Toni Fažon: Gospodin David. 
 
David Vugrinec: Račun, odnosno stonirani račun zato što je Dječji vrtić mogao bez 
tih novaca. To je bilo ono izravnanje još od, što smo radili predhodnih godina. 
 
Dražen Blažeka: Znači nije im trebao? 
 
David Vugrinec: Da. 
 
Toni Fažon: Zahvaljujem gospodinu Davidu. Ima još kakvih pitanja? Ako nema, 
dajem petu točku na glasanje. Tko je za? 3 za i 1 suzdržan. 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Suglasnosti na Izvještaj o 
ostvarenju Plana i programa rada i financijskog poslovanja u 2015. Dječjeg 
vrtića Čakovec većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o usvajanju Gradskog programa za mlade Grada 
Čakovca 2015. – 2020. 
 
David Vugrinec: Program mladih Grada Čakovca za razdoblje 2015-2020. trebao je 
biti za početak samo da velim, na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, međutim 
odlučili smo da ga stavimo na ovu zbog toga što se formiralo novo vijeće mladih, pa 
da i oni daju nekakve svoje primjedbe. Mi smo za izradu toga dobili novce od 
Ministarstva socijalne politike mladih. Grad Čakovec je 24.000 kn dodao tome i 
napravljen je taj program. Njegov cilj je, odnosno predviđa mjere i aktivnosti koje bi 



se provodile do 2020. godine, te predlaže nositelje i partnere tim aktivnostima koje 
idu. Naravno vezane uz mlade na području Grada Čakovca. 
 
Toni Fažon: Zahvaljujem. Ima kakvih pitanja? Gospodin Blažeka. 
 
Dražen Blažeka: Ja bi rekao da to je jako interesantan dokument, ali ja danas nisam 
spreman o njemu opće govoriti. Zato jer je tako obilan materijal bio kaj ja za danas 
nisam stigao pogledati između i ovih drugi su, ne samo taj. Tak da bi ja ovdje samo 
rekao da je to vrlo obilno, vrlo puno toga je napisano. Htel bi da to ne bude popis 
želja. Mislim sve je to lijepo, treba mlade čuti, ali dosta je široko se to išlo, ali velim ne 
mogu u detaljima jer nisam stigel sve pročitati, ali budem vjerojatno na vijeću. Opet je 
pitanje sam dal bude netko od tih mladih tam kad se bude ili tko bude to predstavljal?  
 
Toni Fažon: Gospodin David. 
 
David Vugrinec: Mi ćemo predstaviti program ako možemo i pozvati nekoga tko je 
radio. Samo za zapisnik da velim da su u izradi ovog programa uglavnom  
učestvovali mladi. Oni su bili anketirani, sve udruge i organizacije koje su vezane da 
tak velim uz interese mladih su sudjelovale u izradi ovog programa. Vjerojatno se 
može to nazvati listom želja, ali vjerujemo da će mnogo toga što predviđamo biti 
operativno i napravljeno. 
 
Toni Fažon: Zahvaljujem gospodinu Davidu. Ima još kakvih pitanja vezano uz šestu 
točku dnevnog reda? Ako nema, dajem šestu točku dnevnog reda na glasanje. Tko 
je za? Jednoglasno za. 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Gradskog 
programa za mlade Grada Čakovca 2015. – 2020. jednoglasno upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 7. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2015. 
 
Toni Fažon: Ako ima kakvih primjedbi na Izvješće o radu Savjeta mladih? Ako nema, 
dajem sedmu točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Jednoglasno za. 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih za 
2015.  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji 
između Grada Čakovca i Grada Szigetvara 
 
Toni Fažon: Ima kakvih pitanja vezana uz Povelju? Ako nema, dajem osmu točku 
dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Jednoglasno za.  
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o 
prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Szigetvara jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
 



Toni Fažon: Deveta točka ostalo? Ima kakvih pitanja vezano uz rad? Ako nema, 
završavam današnju sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 8.15 sati. 
Zahvaljujem. 
 
 
KLASA: 021-05/16-01/54 
URBROJ: 2109/02-02-16-08 
Čakovec, 15. veljače 2016. 
 
           PREDSJEDNIK ODBORA 

                    Toni Fažon, v.r. 
 

 


