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Z A P I S N I K 
 

sa 10. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
održane 17. studenog 2014., s početkom u 8.00 sati u prostorijama 

Uprave Grada Čakovca 
 
NAZOČNI: Toni Fažon – predsjednik 

Ranka Liković – član 
  Melita Hižman - član 
 

David Vugrinec – pročelnik UO za društvene djelatnosti 
  Dragica Kemeter – pročelnica UO za upravni odjel  
    

Predsjednik Odbora otvorio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 8.00 sati. 
Konstatira da je nazočna većina članova Odbora za društvene djelatnosti te da Odbor ima 
kvorum.  
      

Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama 2, 3c, 3d, 
3e, 3f, 4, 5., 7c, 7d, 7e, 7f, 14, 15, 16a, 16b i 19 sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Čakovca. 

 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje Dnevni red. 
 
Za su glasovali svi članovi Odbora pa je usvojen sljedeći: 

 
D N E V N I    R E D 

 
1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2014.  
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 

a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. 
b) Programa javnih potreba u športu za 2014. 
c)     Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. 
d)    Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola u 2014.  

4. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna 
za 2016–2017.  

5. Donošenje: 
a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015. 
b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015. 
c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015. 
d) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2015. 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2015. 
7. Donošenje Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec  
8. Davanje prethodne Suglasnosti na:  

a) Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec 
b) Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015. 

9. Donošenje Odluke o osnivanju zaklade dr. Ivan Novak  
 

Nakon što je dnevni red izglasan, sjednice se pridružio Dražen Blažeka.  
 
TOČKA 1.  Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2014.  
 
Uvodno obrazloženje dao je David Vugrinec, napominjući da je jedina novost kupnja 
udžbenika za osnovne škole.  
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Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke i Izmjene i dopune Proračuna 
Grada Čakovca za 2014. 
 
"Za" su glasovala 3 člana Odbora, 1 je glasovao „protiv“, pa je predsjednik Odbora 
konstatirao da se prijedlog Odluke i Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca  za 
2014., većinom glasova upućuju Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 2a Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Čakovca za 2014. 
 
Uvodno obrazloženje dao je David Vugrinec, napominjući da se radi o usklađenju s 
rebalansom.  
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. 
 
"Za" su glasovala 3 člana Odbora, 1 je glasovao „protiv“, pa je predsjednik Odbora 
konstatirao da se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Čakovca za 2014. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje.  
 
 
TOČKA 2.b Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
sportu za 2014. 
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u sportu za 2014. 
 
"Za" su glasovala 3 člana Odbora, 1 je glasovao „protiv“, pa je predsjednik Odbora 
konstatirao da se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
sportu za 2014. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 2.c Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti za 2014. 
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. 
 
"Za" su glasovala 3 člana Odbora, 1 je glasovao „protiv“, pa je predsjednik Odbora 
konstatirao da se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
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socijalnoj zaštiti za 2014. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje.  
 
TOČKA 2.d Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi za 2014. 
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Dražen Blažeka pitao je kome je i koliko podijeljeno knjižica „Djeca u prometu“ koje su 
predviđene tim izmjenama Programa? 
 
David Vugrinec odgovorio je da je podijeljeno svim osnovnim školama. 
 
Toni Fažon rekao je da se radi o sufinanciranju projekta te da su knjižice dijeljene i u 
vrtićima i u osnovnim školama.  
 
David Vugrinec je rekao da će provjeriti.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. 
 
"Za" su glasovala 3 člana Odbora, 1 je glasovao „protiv“, pa je predsjednik Odbora 
konstatirao da se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi za 2014. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje.  
 
TOČKA 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014.  
 
Uvodno obrazloženje dao je David Vugrinec, napominjući da se radi o usklađenju na način 
kako je upute poslalo Ministarstvo. 
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Dražen Blažeka pitao je s obzirom na to da je sanacija fasada dana kao zajednička stavka, 
a prije je to bilo po školama, da li to znači da je sada bila objedinjena javna nabava? 
 
David Vugrinec je rekao da je to bilo prije njegovog dolaska, i da je odgovor da. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i dopunama 
Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola za 2014. 
 
"Za" su glasovala 3 člana Odbora, 1 je glasovao „protiv“, pa je predsjednik Odbora 
konstatirao da se prijedlog  Odluke izmjenama i dopunama Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola za 2014. većinom glasova upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 4.  Donošenje: 

-  Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016–
2017.  

- Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015. 
- Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015. 
- Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015. 
- Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2015. 
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Uvodno obrazloženje dao je David Vugrinec. Radi se o povećanju sredstava u UO za 
društvene djelatnosti za cca 2 milijuna kuna posebno za ustanove i udruge, tako da se 
stvarno predviđaju razvojni programi.  
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Dražen Blažeka konstatirao je da je normalno da se pročelnik UO za društvene, 
protokolarne i europske poslove zalaže za razvoj, ali je nerealno planirati ne samo društvene 
djelatnosti, nego i cijeli proračun na način kako je to planirano. Napuhani je bio bivši 
proračun, a to je i sadašnji. Da li je cca 2 milijuna kuna stvarno realno za društvene 
djelatnosti? S obzirom da je za osnovnu školu Ivanovec predviđeno zaduživanje u 2015., te 
da će ta dvorana po svemu sudeći, koštati oko 10 milijuna kuna, da li je kredit jedini izlaz?  
  
David Vugrinec je rekao da se oko 600.000,00 kuna predviđa uzeti iz decentraliziranih 
sredstava, 1 milijun dan je u 2014., 10 milijuna kuna treba ukupno. Kredit je trenutno najbolja 
opcija jer su tu za te programe kamate 2 %, što je relativno jeftino. Sredstva su predviđena 
za 2015., 2016. i 2017. 
 
Dražen Blažeka pitao je da li su se ispunile želje društvenim subjektima i hoće li im Grad 
Čakovec ispuniti potrebe? 
 
David Vugrinec je odgovorio da želje nisu ispunjene. Raspisan je javni poziv društvenim 
subjektima. Javili su se sa svojim željama, međutim, potom smo postavili u realni omjer želje 
i mogućnosti.  
 
Dražen Blažeka napomenuo je da je u odgovoru na vijećničko pitanje dobiven odgovor za 
2013. Pitao je kakva je situacija za 2014.? 
 
David Vugrinec odgovorio je da će mu dati podatke. 
 
Dražen Blažeka je rekao da ne treba sad. Zna da je prošle godine davano udrugama dosta 
sredstava bez kriterija. 
 
David Vugrinec je napomenuo da se sada obavezno dostavljaju izvješća o potrošenim 
novcima.  
 
Dražen Blažeka je konstatirao da je za Dječji vrtić Čakovec 11.3 milijuna kuna predviđeno 
isključivo za plaće pa ga zanima što rade sa onim iznosom do 19.564.200,00 kuna ukupnih 
rashoda? Isto tako ga zanimaju razrađeni kriteriji po kojima isplaćuju naknadu za prijevoz 
predviđenu u 2015., na iznos od 1,2 milijuna kuna? 
 
Dragica Kemeter rekla je da su ti podaci dani u Planu financijskog poslovanja Dječjeg vrtića 
Čakovec za 2015. i projekciji Planova za 2016. i 2017. koji je dostavljen Gradskom vijeću. 
1,2 milijuna kuna pod stavkom 3212 u tom planu nije razrađeno, pa će se zatražiti razrada i 
dostaviti će se vijećniku odgovor Dječjeg vrtića Čakovec.  
 
Ranka Liković je pitala da li su se pokrile sve potrebe u školama i vrtićima za suradnicima u 
nastavi za djecu s posebnim potrebama? 
 
David Vugrinec odgovorio je da djeca s posebnim potrebama imaju pravo na pomoćnike. 
Osnovne škole su riješene novcem od Ministarstva. Udruge su prijavile 5 potreba koje su  
riješene za jedno polugodište. Novi proračun to predviđa pa će se obuhvatiti više djece. 
Pritom prvenstveno misli na osnovne škole. Ostaje devetero djece koja trebaju pomoćnike u 
vrtićima. Natječaj traje. Probati će se i tu riješiti čim više potreba. Za sad Grad nema ta 
sredstva. 
 
Melita Hižman je konstatirala da puno osoba preko HZZ-a želi biti pomoćnicima u nastavi. 



 5 

 
Dragica Kemeter je rekla da je puno zahtjeva koje Grad dobiva od HZZ-a gdje se javljaju 
različite struke zainteresiranih za pomoćnike u nastavi. Naime, više nije bitna stručna 
sprema.  
 
David Vugrinec odgovorio je da s obzirom da je predizborna godina, vjerojatno će 
Ministarstvo udijeliti više novaca za te potrebe.  
 
Dražen Blažeka je rekao da vezano uz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi smatra da 
bi sredstva predviđena za informatiku trebalo davati osobama koje vode informatiku u 
osnovnim školama. Naime, upitno je davati sredstva Međimurskom informatičkom klubu kao 
udruzi koja onda ta sredstva raspoređuje uz sufinanciranje zainteresiranih.  Tko to predlaže i 
tko vodi, pitao je. 
 
David Vugrinec odgovorio je da će provjeriti. 
 
Toni Fažon je pitao da s obzirom da se rasprava proširila po točci 4 i 5., ima li još 
zainteresiranih za raspravu po svim navedenim točkama? 
 
Nitko dalje nije tražio riječ.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje  
 

- prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2015. S projekcijom Proračuna 
za 2016-2017. 

- prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015. 
- prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015. 
- prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015.  
- prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2015. 

 
"Za" su glasovala 3 člana Odbora, 1 je glasovao „protiv“, pa je predsjednik Odbora 
konstatirao da se  

- prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2015. S projekcijom Proračuna 
za 2016-2017. 

- prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015. 
- prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015. 
- prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015.  
- prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2015. 

većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2015. 
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada 
Savjeta mladih za 2015. 
 
"Za" su glasovalo 4  člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog  
Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2015. jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
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TOČKA 7. Donošenje Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec 
 
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora. Konstatirao je da Grad Prelog želi imati 
svoj vlastiti JVP pa zato izlaze iz Sporazuma. 
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Dražen Blažeka upitao je da li će Grad dobiti uskoro preko 50% udjela? 
 
David Vugrinec je odgovorio da valjda hoće. 
 
Toni Fažon naglasio je da ne zna kako će Grad Prelog pokrivati sve obveze koje pripadaju 
JVP-u.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o istupanju osnivača Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec 
 
"Za" su glasovalo 4  člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog  
Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 8. Davanje prethodne suglasnosti na: 

a) Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec 
b) Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015. 

 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog prethodne suglasnosti na: 

a) Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec 
b) Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015. 

 
"Za" su glasovalo 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlozi 
prethodne suglasnosti na: 

a) Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec 
b) Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015. 

jednoglasno upućuju Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje. 
 
TOČKA 9.  Donošenje Odluke o osnivanju zaklade dr. Ivan Novak 
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Dražen Blažeka konstatirao je da se predvidjela financijska pomoć za odlazak mladih na 
državne i međudržavne smotre, međutim, to financira država. Što se time predviđa? 
 
David Vugrinec je rekao da dolazi dosta zamolbi sa nezatvorenim financijskim 
konstrukcijama vezanima  uz ovo područje.  
 
Dražen Blažeka je rekao da se predviđa samo putni i drugi troškovi.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju zaklade dr. Ivan 
Novak 
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"Za" su glasovala 4 člana Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog 
Odluke o osnivanju zaklade dr. Ivan Novak,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje.  
 
Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 08:55 sati. 
 
KLASA: 021-05/14-01/176 
URBROJ: 2109/02-04-14-03 
Čakovec, 17. studeni 2014. 
                                                 PREDSJEDNIK ODBORA 
            Toni Fažon, v.r. 


