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Z A P I S N I K 
sa 4. sjednice Odbora za društvene djelatnosti 

održane 24. travnja 2018., u 08:00 sati  
u vijećnici Uprave Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec 

 
Sjednici su nazočni:   
1. Dejan Tomašić, član 
2. Mirjana Bistrović, članica 
3. Emina Miri, članica 
4. Josip Varga, član 

 
Sjednici su nazočni pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske 

poslove David Vugrinec, mag. novinarstva.  
 
Sjednici nije bila prisutna članica Odbora za društvene djelatnosti, Milica Zamudić. 
 
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti dao je na glasovanje sljedeći:  
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvješća o poslovanju u 2017. 
a) Dječjeg vrtića Cipelica 
b) Dječjeg vrtića Cvrčak 
c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec 
d) Centra za kulturu Čakovec 
e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 

2. Davanje i donošenje: 
a) Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2017.  
b) Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu 

Čakovcu za 2017. 
3. Davanje Suglasnosti na: 

a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak 
b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica 

     4. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2017. 
     5. Donošenje Odluke o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima    
         Domovinskog rata  

 6. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca  
 
Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Dnevni red. 
 
 
Točka 1.  Usvajanje Izvješća o poslovanju u 2017. 

a) Dječjeg vrtića Cipelica 
b) Dječjeg vrtića Cvrčak 
c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec 
d) Centra za kulturu Čakovec 
e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 

 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu. Nitko nije tražio riječ. 
 
 Bez rasprave Dejan Tomašić dao je na glasovanje Izvješće o poslovanju u 2017. 
Dječjeg vrtića Cipelica.  
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         "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
Izvješće o poslovanju u 2017. Dječjeg vrtića Cipelica, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
  Bez rasprave Dejan Tomašić dao je na glasovanje Izvješće o poslovanju u 
2017. Dječjeg vrtića Cvrčak.  
 
  "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
Izvješće o poslovanju u 2017. Dječjeg vrtića Cvrčak, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na usvajanje.    
 

Bez rasprave Dejan Tomašić dao je na glasovanje Izvješće o poslovanju u 
2017. Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ 
 
  "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
Izvješće o poslovanju u 2017. Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 

Bez rasprave Dejan Tomašić dao je na glasovanje Izvješće o poslovanju u 
2017. Centra za kulturu Čakovec 
 

"Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
Izvješće o poslovanju u 2017. Centra za kulturu Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 

Bez rasprave Dejan Tomašić dao je na glasovanje Izvješće o poslovanju u 
2017. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 

 
"Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 

Izvješće o poslovanju u 2017. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 2.  

a) Prethodna suglasnost na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2017.  
b) Odluka o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu 

Čakovcu za 2017. 
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
  
Josip Varga: Pozdrav svima prisutnima. S obzirom da je zapovjednik JVP u nedavnom nastupu 
u medijima dao izjavu kako vodi sudski spor sa zaposlenikom Javne vatrogasne postrojbe i 
kako na dva nivoa sudskih distanca nije uspio povoljno riješiti sudski spor sa zaposlenikom i 
kako namjerava dalje voditi sudski spor na višim sudskim distancama, mene zanima koliki su 
troškovi sadašnjeg sudskog postupka i da li i koliko planiraju sredstava za taj sudski spor 
potrošiti? 
 
David Vugrinec: Pozdrav svima, nemam te podatke ali pribaviti ću vam ih. To ulazi u njihovo  
poslovanje, ako su izvanredna sredstva planirat će se nekakvim rebalansom ali to su 
informacije i djelokrug rada same ustanove.  
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Dejan Tomašić: Zahvaljujem gospodinu Vargi i gospodinu Davidu na odgovoru. Da li se još 
netko javlja za raspravu? 
 
 Nakon rasprave, Dejan Tomašić dao je na glasovanje prijedlog Prethodne 
suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2017. i prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2017. 
 

     "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2017., jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
 "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu 
Čakovcu za 2017.,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 3. Davanje Suglasnosti na: 

a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak 
b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica 

 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Emina Miri: Koje su tu novosti? Koliko sam shvatila osnovna novost su tu u tom Pravilniku 
šifrirani podaci o djetetu, je li tako?  

David Vugrinec: Pa da, od 1. svibnja stupa na snagu ta famozna odredba o GPRS-u, pravilnik 
o zaštiti privatnih podataka. To smo unijeli unutra, pojednostavljeno. Nema više imena i 
prezimena na vrtićima kako su upisani nego će biti šifra. Ima novosti, mi smo u jednoj ustanovi, 
a to je Cvrčak unijeli mogućnost upisa djece od 6 mjeseci. To ne znači da će se već na jesen 
djeca moći upisivati u jasličke programe, no otvorili smo mogućnost da u slučaju potrebe, u 
slučaju zahtjeva, da se takva grupa osnuje. Tako da sad postoji mogućnost da se ona oformi. 
Također, uveli smo u Pravilnik nekakve mogućnosti koje su jednostavno došle s vremenom, a to 
je mogućnost prijave putem email-a, komunikacija preko interneta, objava nekakvih obavijesti, 
natječaja preko web stranica i slične stvari.  

Emina Miri: Imaju li naši vrtići uvjete za djecu od 6 mjeseci? 

David Vugrinec: Kažem, nemaju uvjete ali sad imaju mogućnost da ukoliko se ukaže potreba i 
ukoliko bude interesa da se krene u nekakvu investiciju koja bi treba ići. Evo, sreća u nesreći je 
ta da je pojačan pritisak na jasličku skupinu na području Grada Čakovca. Grad Čakovec kao što 
znate sad kreće u dogradnju vrtića Maslačak. Sljedeće godine ćemo isto nadograditi ustanovu 
Cipelica baš da se omogući uvođenje novih jasličkih grupa. Jučer je baš bio kod mene jedan 
potencijalni investitor koji ima tendenciju otvoriti upravo jaslice za 6 mjeseci do godine dana na 
području Grada Čakovca.  

Emina Miri: Mislim da bi to bilo dobro jer postoji potreba. Pozdravljam tu ideju. 

Nakon rasprave, Dejan Tomašić dao je na glasovanje prijedlog Suglasnosti na: 
a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak 
b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica 
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"Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlozi 
Suglasnosti na: 

a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak 
b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica 

 jednoglasno upućuju Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 

Točka 4. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2017. 
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Emina Miri: Mene zanima da li mi još uvijek imamo predsjednika Savjeta mladih? Ne viđamo 
ga na sjednicama. 

David Vugrinec: Koliko ja znam predsjednika još uvijek imamo, međutim Savjet mladih je 
djelokrug Upravnog odjela za upravu, nije u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. Mislim 
da bi vam gospođa Kemeter koje nažalost danas nema mogla bolje dati informacije. Mi smo to 
prošle godine prebacili u taj Upravni odjel pošto to nije udruga građana da bi bilo u društvenim 
djelatnostima. Koliko znam, predsjednik još postoji. 

Dejan Tomašić: Hvala lijepa, ima li tu još kakvih pitanja? Ja bi se samo tu još nadovezao 
stvarno bi nam trebalo da se više mladih uključi u politiku. Svjedoci smo da nam se ljudi 
iseljavaju, osobito mladi i stvarno tu nailazimo na jedan problem, ajmo reći odbojnost mladih 
uključivanja u politiku u nekakve sfere društvenog života, jednostavno ne znam. Koliko ja imam 
spoznaje i s njima kontaktiram, nekako im je to sve crnilo, sivilo i trebalo bi nekakvu pozitivnu 
energiju u tome stvoriti i oko njih da ih se što više privuče. Ako se njih bude više uključivalo, 
bude se više ljudi pozitivnih i dobrih iskristalizirali i će nam dati nekakvi boljitak društvenoj 
zajednici. Možda da nađemo nekakav način način kako bi se više pokušali uključivati. Dosta mi 
se čini da su nezainteresirani za taj vid obavljanja nekakvom politikom i nekakvim društvenim 
djelatnostima i aktivnostima. Izvolite. 

Emina Miri: Ja sam to pitala zbog toga jer se sjećam da smo ih tu na vijeću birali, članove 
Savjeta mladih. Bilo je i tajno glasovanje i pridalo se dosta pažnje tome tko će ući u Savjet 
mladih, tko će raditi na tome. Nemam ništa osobno protiv čovjeka, znam i situaciju da treba 
puno truda da ga uopće prisile da se neki sastanak sazove, da li ga on uopće saziva? Drugi put 
ćemo morati malo više razmišljati o tome koga ćemo staviti u taj Savjet mladih jer ne možemo 
očekivati od ostalih ako sam predsjednik ne radi. Znam da ima drugih obaveza,ali onda treba 
dati prostora onima koji imaju vremena. 

Nakon rasprave, Dejan Tomašić dao je na glasovanje Izvješće o radu Savjeta mladih Grada 
Čakovca za 2017. 
 
"Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se Izvješće o radu 
Savjeta mladih Grada Čakovca za 2017.,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima  
Domovinskog rata  
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
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David Vugrinec: Ako želite, nije problem za obrazloženje. Znači, prošle godine na inicijativu 
udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Grad Čakovec je krenuo u planiranje rekonstrukcije 
postojećeg spomen obilježja poginulima i nestalima u domovinskom ratu koji se nalazi u 
perivoju Zrinskih. Znate da imamo dvije lokacije, jedna je sam spomenik, a druga je spomen zid. 
To nije baš najsretnije rješenje i zbog nekakvih praktičnih razloga kod polaganja vijenaca i 
protokola, ali i po tome što prema nekakvom zaključku i općem dojmu ta dva spomen obilježja 
nisu dovoljno reprezentivna i ne odaju dovoljnu počast da tako kažemo našim sugrađanima koji 
su poginuli ili nestali u Domovinskome ratu i bilo je odlučeno i dogovoreno da se spomen zid 
preseli uvjetno rečeno na lokaciju gdje je spomenik. Napravljeno je nekakvo idejno rješenje sa 
Ministarstvom branitelja, prijavljeno je na natječaj ovih dana ili će biti prijavljeno, otvoreno tek 
sad da se taj spomenik rekonstruira i napravi jedno cjeloobuhvatno rješenje koje će biti ljepše 
od ovog koje je danas i koje će biti sve na jednome mjestu. Ova Odluka nam treba da bi 
jednostavno mogli krenuti u invensticiju. Spomen zid bi maknuli, nekakvi planovi su naredni da 
se taj zid odnosno gravure preseli na jedno spomen obilježje koje bi se napravilo, a na ovoj 
lokaciji će biti novi spomen zid da tako kažem. Koliko ja znam, preslike fotografije na staklo, bit 
će jedan amfiteatar napravljen. S jedne strane će biti spomenik, a s druge strane taj stilizirani 
spomenik. Mislim da je rješenje bilo objavljeno u nekim medijima, možete ga vidjeti, ako ne, 
možemo vam poslati na mail. Mislim da ga u Upravnom odjelu za prostorno planiranje imaju, 
siguran sam da ga imaju.  

Nakon rasprave, Dejan Tomašić dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izgradnji spomen 
obilježja hrvatskim braniteljima  Domovinskog rata  
 
"Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izgradnji spomen obilježja hrvatski braniteljima Domovinskog rata, jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 6. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca  
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Nakon rasprave, Dejan Tomašić dao je na glasovanje prijedloge Odluka o dodjeli javnih 
priznanja Grada Čakovca. 
 
             "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o dodjeli Zlatnika „Grb Grada Čakovca“ fra Stanku Belobrajdiću, 
većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
             "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o dodjeli Zlatnika „Grb Grada Čakovca“ Tei Dragić Runjak, dipl. biol., 
većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
"Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog 
Odluke o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo Željku Goliku, posmrtno, 
većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
               "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo Stjepanu Koraju, 
posmrtno, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
               "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Udruzi gluhih i nagluhih 
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Međimurske županije, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
               "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Klubu liječenih alkoholičara 
„Dr. Mato Golubić“, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
               "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Lepim dečkima Brewery, 
većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
               "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Badmintonskom klubu 
Međimurje, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
               "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Kazališnoj družini Pinklec, 
većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
               "Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Dragici Benčik, dipl. 
defektologinji, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Sjednica je završila u 08 sati i 45 minuta. 
 
KLASA: 021-06/18-01/13 
UBROJ: 2109/2-04-18-4 
Čakovec, 24. travnja 2018. 
 
              PREDSJEDNIK  
                                Dejan Tomašić,v.r. 
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