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Z A P I S N I K 
 

sa 02. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
održane 09. listopada 2013., s početkom u 8:30 sati u prostorijama  

Uprave Grada Čakovca 
 
 
NAZOČNI: Toni Fažon – predsjednik 
  Ranka Liković – član 
  Melita Hižman – član 
  Dražen Blažeka - član 

mr. sc. Slobodan Veinović – pročelnik UO za društvene djelatnosti 
   
        

Predsjednik Odbora otvorio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 8:30 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 7., 8., 9. a 
i b, 10. i 13.,  sa 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca te o Izvješću o sportskim 
kampovima „Svaki tjedan sport jedan“ koje je dostavljeno uz materijale za 03. sjednicu 
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. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i 
drugih prava iz socijalne skrbi 
2.  Prijedlog Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi Grada Čakovca 
3. Prijedlog prethodne Suglasnosti na:  

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec; 
b) prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec  

4. Prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovca 
6. Razno 
 
Dražen Blažeka: 
Ja bi samo zamolio ukoliko je moguće da nam se za svaku sjednicu uz poziv priloži i dnevni 
red sjednice Odbora.  
 
 
TOČKA 1. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi 
 

Slobodan Veinović daje uvodno obrazloženje. 
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Slobodan Veinović:  
Gradsko vijeće određuje okvir za davanje naknada pomoći. To je nekih 300 do 2000 kuna, a 
gradonačelnik će određivati pravila. Pravo na pomoć neće imati oni koji žive u 
nelegaliziranim nekretninama. 
 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na 
pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi. 

 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da 

se prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
i drugih prava iz socijalne skrbi, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje.  

 
 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca 
 

Slobodan Veinović daje uvodno obrzloženje. 
 

Slobodan Veinović:  
Ovo je prvi put da donosimo program u tehničkoj kulturi. Imamo zajednicu udruga u tehničkoj 
kulturi i trebalo bi donijeti veću kvalitetu zajednici u tehničkoj kulturi. Zajednica tehničke 
kulture broji šest članova.  
 
Dražen Blažeka:  
Znači, šest članova je u zajednici tehničke kulture, da li će se financirati klubovi koji su 
registrirani na području Grada Čakovca? Da li je kriterij mjesto registracije udruge? Odlukom 
to nije precizno propisano. Ja sam za to da podržimo zajednicu gdje su građani Grada 
Čakovca. Ili idemo po sistemu gdje je sjedište u Gradu Čakovcu? 
 
Slobodan Veinović: 
To je vječita dilema, imamo članove koji nisu iz Grada, ali doprinose Gradu Čakovcu. Važno 
da je udruga registrirana u Gradu Čakovcu ili da doprinosi Gradu Čakovcu. 
 
Dražen Blažeka: 
Možda bi trebalo izbaciti tu rečenicu.  
 
Slobodan Veinović: 
Cilj bi bio da se uključi veći broj građana Grada Čakovca. 
 
Dražen Blažeka: 
Možda bi bilo dobro kod kriterija propisati da su građani Grada Čakovca. 
 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima i rokovima 
za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca. 

 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da 

se prijedlog Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje s time da se u članku 6. stavku 3. Odluke riječi „koji djeluju na području Grada 
Čakovca i registrirani su za djelatnost tehničke kulture“ zamjenjuju riječima „čije je sjedište 
registrirano na području Grada Čakovca za djelatnost tehničke kulture“. 
TOČKA 3.  Prijedlog prethodne Suglasnosti na:  
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a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec; 
b) prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Čakovec  

Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
 

Dražen Blažeka: 
Što se tiče Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu koliko će novi Pravilnik promijeniti strukturu 
rashoda za Dječji vrtić? Do sada toga nije bilo? 
 
Slobodan Veinović: 
Voditelji imaju dodatak na plaću jer imaju više zaduženja odnosno odgovornosti. 
 
Dražen Blažeka: 
To je jasno, ali da li novi Pravilnik nešto mijenja u rashodima? 
 
Slobodan Veinović: 
Njihova materijalna prava su uređena Kolektivnim ugovorom i tamo su utvrđeni svi dodaci.  
 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog prethodne Suglasnosti na 
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec. 

 
„Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 

prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Dječjeg vrtića Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
davanje. 

 
 Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog prethodne Suglasnosti na 
prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec. 
 „Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na davanje. 
 
 
 
TOČKA 4. Prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 

Slobodan Veinović daje uvodnu riječ. 
 
Sloodan Veinović: 
Grad Čakovec ne sufinancira Pučko otvoreno učilište. Pučko otvoreno učilište posluje 
pozitivno. Značajni prihodi su bili obrazovanje Roma. Ministarstvo je uskratilo određenu 
pomoć, no radi se na tome da država ponovno to financira. Čeka se odgovor Ministarstva. 
Nadamo se da će to profunkcionirati ukoliko se dobije suglasnost Ministarstva. U suradnji s 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje nude ljudima prekvalifikacije koje financira sam Zavod 
za zapošljavanje. 
 
Melita Hižman: 
Pučko otvoreno učilište jako dobro surađuje sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 
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Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog prethodne Suglasnosti na 
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec. 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na davanje. 
 
 
TOČKA 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovca 

Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
 

Toni Fažon: 
Javna vatrogasna postrojba ima problem sa financiranjem od strane novih osnivača.  
 
Slobodan Veinović: 
Iz 2000. g. iz MUP-a Javna vatrogasna postrojba prebačena je na lokalnu samoupravu. Još 
2000. g. se htjelo da su osnivači sve općine u Međimurju. Prije dvije godine se to uspjelo 
napraviti. Mursko Središće izlazi van. U krugu od petnaest minuta od dojave su osnivači koji 
su sudionici sporzuma. Smanjili smo obvezu Grada Čakovca. Sve općine moraju proslijediti 
prihod u Proračun Grada Čakovca, no čak niti te prihode ne prosljeđuju. Oni koji izađu van iz 
Sporazuma morati će odrediti koja će im biti glavna postrojba. Sve općine trebaju 
profesionalce, no to će ih koštati, bilo povećanjem stvarnog troška intervencija ili paušal za 
pripremnost postrojbe.  
 
Toni Fažon: 
Jedinica lokalne samouprave treba osigurati vatrogasnu zaštitu. Općine će imati veće štete 
ako izađu iz Sporazuma 
 
Dražen Blažeka: 
Mi smo bili previše sentimentalni. Ako svi izađu, cijena mora biti puno veća po intervenciji. To 
nije samo požar, nego i razne nesreće, poplave.  

 
Slobodan Veinović: 
Naša Javna vatrogasna postrojba je najmodernija sastavnica i u sastavu zaštite i spašavanja 
imamo i ronioce i vrhunski smo opremljeni.  

 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka 
Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovca. 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 6. Razno 
 
Slobodan Veinović:  
Za Gradsko vijeće pripremili smo Izvješće o sportskim kampovima „Svaki tjedan sport jedan“. 
Bilo je osamnaest klubova koji su organizirali sportske aktivnosti u deset tjedana. Djeca koja 
nisu iz područja Grada, roditelji moraju sufinancirati. To je jako dobar projekt.  
 
Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 9:30 sati. 
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KLASA: 021-05/13-01/229 
URBROJ: 2109/02-02-13-04 
Čakovec, 09. listopada 2013. 
 
                                                 PREDSJEDNIK ODBORA 
            Toni Fažon, v.r. 


