ZAPISNIK
sa 05. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada
Čakovca, održane 04. ožujka 2014., s početkom u 7:30 sati u prostorijama
Uprave Grada Čakovca

NAZOČNI:

Toni Fažon – predsjednik
Boris Jeđud - član
Ranka Liković – član
Dražen Blažeka – član
mr. sc. Slobodan Veinović – pročelnik UO za društvene djelatnosti

Predsjednik Odbora otvorio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 7:30
sati. Konstatira da je nazočna većina članova Odbora za društvene djelat nosti te da
Odbor ima kvorum.
Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama 1.,
2., 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.e), 6., 7., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. sa 06. sjednice
Gradskog vijeća Grada Čakovca.
Predsjednik Odbora daje na glasovanje Dnevni red.
Za su glasovali svi članovi Odbora pa je usvojen sljedeći:

DNEVNI

RED

1) Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za
2013.
2) Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezulta ta te pokriću manjka
Proračuna Grada Čakovca za 2013.
3) Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2013.
a) Dječjeg vrtića Čakovec,
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
c) Centra za kulturu Čakovec,
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
4) Donošenje Odluke o osnivanju Zaklade
5) Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
6) Donošenje Odluke o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o osnivanju JVP
Čakovec
7) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od
požara u Gradu Čakovcu za 2013.
8) Davanje Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića
Čakovec
9) Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2013.
10) Davanje Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji
vrtić Čakovec
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11) Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u
2014.
12) Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2014.
13) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec
TOČKA 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca
za 2013.
Predsjednik Odbora otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali
Veinović i Dražen Blažeka.

Slobodan

Slobodan Veinović: Sa područja društvenog dijela godišnjeg izvještaja htio bih
spomenuti plaće i financiranje redovne djelatnosti ustanova, naplaćena su dugovanja
prema školama, produženi boravak te da se porodiljine naknade redovito isplaćuju.
Dražen Blažeka: Istina je da je taj dio Proračuna dobar i društveni dio Proračuna
podržavam, no ostalo ne.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2013.
"Za" su glasovala 3 člana Odbora, „protiv“ 1 član Odbora, „suzdržani“ nula, pa
je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Čakovca za 2013., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću
Grada Čakovca, na usvajanje.
TOČKA 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću
manjka Proračuna Grada Čakovca za 2013.
Predsjednik Odbora otvara raspravu.
Dražen Blažeka: Ipak mislim da je dug puno veći od onog što je navedeno u Odluci.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o utvrđivanju i
raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2013.
„Za“ su glasovala 3 člana Odbora, „protiv“ 1 član Odbora, „suzdržani“ nula, pa
je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli
rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2013., većinom glasova
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

TOČKA 3. Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2013.
a) Dječjeg vrtića Čakovec,
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
c) Centra za kulturu Čakovec,
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

2

Predsjednik Odbora otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Slobodan
Veinović, Ranka Liković, Dražen Blažeka i Boris Jeđud.
Slobodan Veinović: Htio bih se osvrnuti na Izvješće o poslovanju Knjižnice „Nikola
Zrinski“ Čakovec, kod nje se nastavlja dug Županije. Knjižnicu to sprječava da
napravi kvalitetan iskorak u svom poslovanju.
Ranka Liković: Da li postoje ikakve naznake da li će platiti? Kako se ponašaju
prema dugu?
Slobodan Veinović: Preuzeli su obvezu, pa će valjda dug i podmiriti.
Dražen Blažeka: Kod Dječjeg vrtića Čakovec slijedi usklađenje s državnim
pedagoškim standardima. Što zapravo Dječji vrtić Čakovec očekuje od Grada
Čakovca s obzirom na te pedagoške standarde?
Slobodan Veinović: Dječji vrtić bi se trebao podijeliti na dvije ustanove jer ima preko
900 djece, dok pedagoški standard kaže da bi trebao imati 600 djece. No nama se
nameću financijske obveze i Ministarstvo očekuje da Grad provodi državne
pedagoške standarde.
Boris Jeđud: Znači, onda bi se i broj djece u skupinama smanjio?
Dražen Blažeka: Koliki je broj djece iz drugih općina?
Slobodan Veinović: Ukupno ima oko 140 djece iz drugih općina.
Dražen Blažeka: Ne slažem se sa time da se dijeli ustanova Dječji vrtić Čakovec,
bilo bi bolje da se jednostavno naprave Pravila oko upisa djece. Naš interes je da se
zbrinu djeca s područja Grada Čakovca. Sve ustanove su u minusu, osim jedne.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Izvješća o poslovanju gradskih
ustanova u 2013.:
a) Dječjeg vrtića Čakovec,
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
c) Centra za kulturu Čakovec,
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se
Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2013.:
a) Dječjeg vrtića Čakovec,
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
c) Centra za kulturu Čakovec,
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
jednoglasno upućuju Gradskom vijeću Grada Čakovca.

TOČKA 4. Donošenje Odluke o osnivanju Zaklade
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Uvodno obrazloženje daje pročelnik UO za društvene djelatnosti, Slobodan
Veinović.
Slobodan Veinović: Gradonačelnik Grada Čakovca je inicirao da bi Grad morao
pomagati mladima u znanstvenim i istraživačkim radovima. Naravno da imamo
nadarene mlade ljude kojima treba pomoći. Već smo sufinancirali jednog nadarenog
učenika, i to odlaskom u Rusiju. Također imamo i državne prvake u šahu.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju
Zaklade.
"Za" su glasovala 3 člana Odbora, „protiv“ nula, „suzdržani“ je bio 1 član
Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog Odluke o osnivanju
Zaklade, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
TOČKA 5. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu
gradonačelnika
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju
Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika.
"Za" su glasovala 3 člana Odbora, „protiv“ je glasovao 1 član Odbora,
„suzdržani“ nula, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog Odluke o
usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika, većinom glasova
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
TOČKA 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o osnivanju
JVP Čakovec
Predsjednik Odbora otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Slobodan
Veinović, Dražen Blažeka i Toni Fažon.
Dražen Blažeka: Kod Dodatka Sporazumu se brojevi nekako ne slažu.
Slobodan Veinović: Mi smo prošli čak 50%, dok je izlazak Štefanca iz općine Mala
Subotica uzrokovao promjenu postotka.
Toni Fažon: Grad Prelog je htio osnovati svoju vlastiti Javnu vatrogasnu postrojbu…
Dražen Blažeka: Efikasnost dobrovoljnih DVD-a kod ozbiljnih situacija je vrlo mala te
nam je upravo zbog toga potrebna Javna vatrogasna postrojba. Oni su profesionalci i
uvijek spremni djelovati, i to ne samo na području Grada.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju II.
Dodatka Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec.
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"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da
se prijedlog Odluke o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o osnivanju JVP
Čakovec, 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 2013.
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju
Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2013.
"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 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada
Čakovca, na donošenje.
TOČKA 8. Davanje Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg
vrtića Čakovec
Uvodno obrazloženje daje Slobodan Veinović govoreći da su izmjene tehničke
naravi te da se radi samo o izmjeni pečata.
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Prethodne Suglasnosti
na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da
se prijedlog Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića
Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.
TOČKA 9. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2013.
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Izvješće o radu Savjeta mladih za
2013.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da
se Izvješće o radu Savjeta mladih za 2013. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću
Grada Čakovca, na usvajanje.
TOČKA 10. Davanje Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece
u Dječji vrtić Čakovec
Predsjednik Odbora otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Slobodan
Veinović i Dražen Blažeka.
Slobodan Veinović: Napominjem da bi listu čekanja mogli imati zbog pedagoških
standarda.
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Dražen Blažeka: Što je sa upisom djece s područja Grada Čakovca? Da li ima
kapaciteta?
Slobodan Veinović: Ovaj Pravilnik Dječjeg vrtića Čakovec detaljno regulira
proceduru upisa.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Suglasnosti na Pravilnik
o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da
se prijedlog Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji
vrtić Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.
TOČKA 11. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija
osnovnih škola u 2014.
Uvodno obrazloženje daje pročelnik UO za društvene djelatnosti Slobodan
Veinović.
Slobodan Veinović: Kod ove točke treba napomenuti da je najznačajnija novost
izdvajanje financijskih sredstava za početak gradnje dvorane u osnovnoj školi u
Ivanovcu. Za početka radova bi se dalo milijun kuna. Investiralo bi se i u nabavu
pametnih ploča, u uvođenje e-dnevnika kao što je to i u III. osnovnoj školi Čakovec.
Na to bi htjeli potaknuti i ostale osnovne škole.
Predsjednik Odbora otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Slobodan
Veinović i Dražen Blažeka.
Dražen Blažeka: Gdje se vidi to za e-dnevnik?
Slobodan Veinović: Nešto ide i sa pozicije UO za prostorno uređenje i
gospodarstvo.
Dražen Blažeka: Koliko bi koštala gradnja školske dvorane?
Slobodan Veinović: Oko 12 milijuna kuna.
Dražen Blažeka: U kojem roku se to sve namjerava napraviti? Podržavam gradnju
dvorane, no ne da se izgradi za 12 godina, ako ćemo svake godine izdvajati milijun
kuna.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o financiranju
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da
se prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u
2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
TOČKA 12. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti
JVP u 2014.
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Uvodno obrazloženje daje pročelnik UO za društvene djelatnosti Slobodan
Veinović.
Slobodan Veinović: Postoji zakonska obveza, revizija očekuje da se te Odluke
donose (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi).
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima za
financiranje redovite djelatnosti JVP u 2014.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da
se prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u
2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

TOČKA 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i
načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec
Predsjednik Odbora otvara raspravu.
Dražen Blažeka: Zanima me da li se u Dječjem vrtiću Čakovec drže ovoga što piše
u Odluci?
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić Čakovec.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da
se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec, jednoglasno
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u
08:42 sati.

KLASA: 021-05/14-01/53
URBROJ: 2109/02-01-14-02
Čakovec, 04. ožujka 2014.
PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.
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