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Z A P I S N I K 
 

sa 03. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
održane 20. studenog 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 

Boris Jeđud - član 
mr. sc. Slobodan Veinović – pročelnik UO za društvene djelatnosti 
Romano Bogdan – zamjenik gradonačelnika 
mr. sc. Dragica Kemeter- pročelnica UO za upravu 

   
        

Predsjednik Odbora otvorio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 8:36 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 1., 3. c), 
3. d), 3. e), 3. f), 10. a), 10. b), 11., 12., 13. i 15. sa 04. 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 Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 
2015.-2016. 

2. Donošenje: 
a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014.  
b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014.  
c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014.  
d) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014.  

3. Davanje Prethodne Suglasnosti na:  
a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ 

Čakovec 
b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec  

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola u 2013. 

5. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca 
6. Donošenje/upućivanje  

a) Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014. 
b) Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca 

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u 
Gradu Čakovcu za 2014.  
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TOČKA 1. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom 
Proračuna za 2015.-2016. 
 
 Predsjednik Odbora otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Slobodan Veinović, 
Dražen Blažeka, Romano Bogdan, Ranka Liković i Toni Fažon. 
 

Slobodan Veinović daje uvodno obrazloženje. 
 

Slobodan Veinović: Dobar dan svima. Prvo moram napomenuti da od 143 milijuna ukupnog 
Proračuna, 51 500 milijuna kuna ide na društvene djelatnosti. Veliki dio znači ide u ustanove, 
a to su Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“ i Dječji vrtić. U Centar za kulturu daje se 
iznos od 200 000 kuna, s kojim se planira kupiti vozilo za Pinklec i Centar za kulturu. 
Programi su sve veći, pa Županija želi smanjiti sredstva predviđena za Centar za kulturu. Što 
se tiče Knjižnice, čeka se konačno preseljenje u Časnički dom, što automatski za posljedicu 
ima i veće troškove. Naime, koliko daje Grad, toliko daje i nadležno Ministarstvo. A ukupan 
dug Županije  Knjižnici iznosi oko 500 000 kuna. Nadalje, Dječji vrtić ima povećan iznos 
sredstava jer su povećali minus zbog duga prethodne godine. Veći dio duga imaju u planu 
otplatiti iduće godine i to oko 800 000 kuna. 
Školstvo se odnosi na izdatke za materijalne rashode i kapitalne donacije. 
Javna vatrogasna postrojba djeluje na način da je Grad Čakovec sufinancira. Ostale 
društvene djelatnosti koje se nas tiču su stipendije, prijevoz učenika, produženi boravak i 
pratnja.  
 
Dražen Blažeka: Ja bih samo htio napomenuti da se ne slažem sa mnogim vašim  
napuhanim djelatnostima u Proračunu, ali društveni dio su dobri planirani prihodi i rashodi. 
Stoga ću ja postaviti nekoliko pitanja na koje me zanimaju odgovori. Prvo, e-dnevnik je bio u 
III. Osnovnoj školi i koliko smo u tome sudjelovali kao Grad? Zatim, zanima me što je sa 
ostalim osnovnim školama i da li su ta sredstva za njih isto osigurana u Proračunu? I samo bi 
još htio znati koliko je dug u Dječjem vrtiću? 
 
Slobodan Veinović: Ukupan dug je 1,4 milijuna kuna za 2014. godinu. Naime, 800 000 kuna 
će se vratiti.  
 
Dražen Blažeka: A da li su plaće Dječjeg vrtića izjednačene s plaćama u osnovnim 
školama? 
 
Slobodan Veinović: Da, jesu. 
 
Dražen Blažeka: Što se tiče duga Knjižnice, zanima me da li postoji kakva sinergija između 
Grada i Županije? Pošto je rečeno da je preseljenje u Časnički dom nužno. 
 
Slobodan Veinović: Prvo da objasnim ovo za e-dnevnike. Naime, i  druge osnovne škole će 
uvesti e-dnevnike, ali ako se donese takva obveza. To je projekt koji bi se financirao iz 
decentraliziranih sredstava iz investicijskog održavanja i nabave opreme. Zato bi svaki učitelj 
trebao imati računalo. 
 
Dražen Blažeka: E-dnevnik je alat bolje informiranosti i neka se ne špara na razvoju jer e-
dnevnik je jako važna i korisna stvar. Također, do kraja godine se škole moraju prijaviti 
Carnetu da ih registrira. 
 
Slobodan Veinović: Plaće u Dječjem vrtiću su usklađene sa osnovnim školama i kolektivnim 
ugovorom koji je sklopljen. 
 
Romano Bogdan: Ja bih samo napomenuo da uskoro slijedi sastanak sa Županijom jer je 
loš odnos Grada i Županije. Samo mjesec dana prije kraja Županija je ukinula plaće Centru 
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za kulturu, a Knjižnici su ostali dužni. I što je još bitno, od Ministarstva tražimo 50% 
sredstava za Knjižnicu. 
 
Ranka Liković: Pohvalila bih prijedlog. 
 
Romano Bogdan: Što se tiče kulture i sporta svaki korisnik potpisat će ugovor o primljenim 
sredstvima za kulturu i sport i dati izvješće tako da sve bude transparentno od 01.01. 
Natječaj je bio u 9. mjesecu i tko se javio, javio se. 
 
Dražen Blažeka: Slažu li se ravnatelji škola s e-dnevnicima? 
 
Slobodan Veinović: Ne pokazuju entuzijazam. 
 
Dražen Blažeka: U planu razvojnog programa u zadnjoj alineji 003 pročelnici se smatraju 
odgovorni za provedbu mjera. Zašto? Ne bi li tu trebalo pisati čelna odgovorna osoba? 
 
Toni Fažon: Zahvaljujem na ovom konstruktivnom prijedlogu. 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke i Proračuna Grada 
Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 2015.-2016. 

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

se prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 
2015.-2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  

 
 

TOČKA 2. Donošenje: 
a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014.  
b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014.  
c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014.  
d) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014.  

 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Slobodan Veinović i 

Dražen Blažeka. 
 
Slobodan Veinović: Za kulturu ćemo izdvojiti iznos od 7,3 milijuna kuna u Proračunu. 
Centar za kulturu ujedinjava sve informacije i tiska na jednom mjestu. Natječaj za 
monografiju u tekućoj godini je sastavljen u Proračun za iduću godinu. Aktivirana je prostorija 
za mlade i udruga CEZAM. Prihvaćaju se također Programi značajni za Grad. Što se tiče 
sporta, neki iznosi su smanjeni na određene pozicije i prelaze na druge pozicije. Za program 
javnih potreba u socijalnoj zaštiti raspolažemo iznosom od 2,3 milijuna kuna, dok ćemo za 
tehničku kulturu tek vidjeti reakciju. 
 
Dražen Blažeka: Javne potrebe u kulturi, kad će se financirati? 
 
Slobodan Veinović: U 9. mjesecu Udruge moraju planirati sredstva za iduću godinu. 
 
Dražen Blažeka: Piše da je ukupan raspoloživi iznos za Program sporta 6,075 000 milijuna 
kuna, a u Proračunu je naveden iznos od 6,275 000 milijuna kuna. Da li je to greška ili razlika 
ovog iznosa fali u ukupanom iznosu Programa sporta? 
 
Slobodan Veinović: U proračunu je dobro napisano, a u Programu sporta ćemo ispraviti 
nastalu grešku. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedloge:  
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a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014.  
b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014., s time da se 
kod ovog Programa u točki VI. Proračuna „Održavanje rekreacijsko-sportskih 
objekata“ isprave iznosi sukladno Proračunu 
c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014.  
d) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014.  

 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlozi  a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014.  

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

jednoglasno upućuju Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 3.  Davanje Prethodne Suglasnosti na:  

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec 

b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu 
Čakovec  

 
Pročelnica UO za upravu daje uvodnu riječ. 
 

Dragica Kemeter: Ove dvije Odluke usklađuju se sa Zakonom i našim Statutom. 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Prethodne Suglasnosti na:  
a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola 

Zrinski“ Čakovec 
b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu 

Čakovec. 
 
„Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Prethodne Suglasnosti na:  

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec 

b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu 
Čakovec , jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje. 

 
TOČKA 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013. 
 

Predsjednik Odbora otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Slobodan Veinović, 
Melita Hižman i Dražen Blažeka. 

 
Slobodan Veinović: Ušteđene novce temeljem nove Odluke usmjeravamo u druge 
djelatnosti. Ove godine kupljeno je šest pametnih ploča za škole i to će se nastaviti.  
 
Melita Hižman: Zašto je planirani iznos Glazbene škole i njezinog poslovanja nula?  
 
Slobodan Veinović: Oni imaju prihode od roditelja polaznika Glazbene škole, te zbog toga 
nisu imali potrebe tražiti višak sredstava. 
 
Dražen Blažeka: Što je to Program profesionalnog usmjeravanja „Moj izbor“ koji se nalazi u 
predočenoj Odluci u tablici 3 članak 1.? 
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Slobodan Veinović: Taj pojam odnosi se na program profesionalne rehabilitacije u suradnji 
s HZZ-om. 

 
 Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013. 
  
 „Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola u 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje. 
 
 
TOČKA 5. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca 
 

Slobodan Veinović daje uvodnu riječ. 
 
Slobodan Veinović: Obvezni smo po Zakonu o kulturnim vijećima osnovati Kulturno vijeće 
Grada Čakovca. To vijeće će pomagati Gradu u realiziranju raznih programa, te će 
predstavljati savjetodavno tijelo gradonačelnika. 
 
Dragica Kemeter: Natječaj za osnivanje Kulturnog vijeća i njihovih članova biti će objavljen 
22.11., znači ovaj petak u lokalnim novinama. 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog 
vijeća Grada Čakovca. 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca, jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 6. Donošenje/upućivanje  

a) Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014. 
b) Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca 

 
Pročelnica UO za upravu daje uvodnu riječ. 

 
Dragica Kemeter: Što se tiče Programa rada Savjeta mladih, on se donosi za svaku 
kalendarsku godinu te sadrži niz aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje 
položaja mladih. Dok se javni poziv daje za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 
Grada Čakovca u kojem je jasno navedeno koji se uvjeti moraju zadovoljiti kako bi se moglo 
postati članom te se mora popuniti obrazac za prijavu. 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje  
a) Odluku o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014. 
b) Javni poziv za članove Savjeta mladih Grada Čakovca. 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014. i Javni poziv za 
članove Savjeta mladih Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 

 
 
TOČKA 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od 
požara u Gradu Čakovcu za 2014.  
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Slobodan Veinović daje uvodnu riječ. 
 
Slobodan Veinović: Opremljena je i funkcionira. 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP-
a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2014.  

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

prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u 
Gradu Čakovcu za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 

Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za financije i proračun u 09:46 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/273 
URBROJ: 2109/02-02-13-06 
Čakovec, 20. studeni 2013. 
 
                                                 PREDSJEDNIK ODBORA 
            Toni Fažon, v.r. 


