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REPUBLIKA  HRVATSKA         

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD SAMOBOR 

Gradsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/21-01/7 

URBROJ: 238/27-04-01/02-21-2 

Samobor, 29.11.2021. 

 

ZAPISNIK 

s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane 29. studenog 2021. 

godine u prostorijama Centra za mlade „Bunker“ 
 

Započeto u 17.00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Luka Bišćan, Davor Daničić, Nika Fleiss, Irena Franceković, Goran 

Gorše, Maja Gračanin, Ivan Horvat, Sanja Horvat Iveković, Matija Hržić, Đurđica Jančikić, 

Martin Komes, Tatijana Lenart, Marija Lindić, Darko Lisec, Željko Mataušić, Marko 

Matijaščić, Marko Požgaj, Stjepan Razum, Mihaela Slamar, Miran Šoić 

 

IZOČNI: 

Željko Stanec 

 

 

OSTALI: 

- Petra Škrobot, gradonačelnica Grada Samobora 

- Petar Burić, zamjenik gradonačelnice Grada Samobora 

- Željko Radovanić, Marinko Džepina, Davor Bošković, Zvonko Župančić, pročelnici Grada 

Samobora 

- Silvio Ivan Žugaj, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti 

- Igor Rizmanovski, voditelj Referade za opće poslove i poslove Gradskog vijeća i zamjenik 

pročelnice Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove 

- Tamara Mekinjić, unutarnja revizorica 

- Mirna Sokolić, viša stručna suradnica za odnose s javnošću, medije i protokol u Upravnom 

odjelu za opće, pravne i tehničke poslove 

- Igor Mališ, viši referent za informatičke poslove u Upravnom odjelu za opće, pravne i 

tehničke poslove 

- Miroslav Hrenek, domar u Upravnom odjelu za opće, pravne i tehničke poslove 

 

 

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 

 

ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 
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MIRAN ŠOIĆ – Lijep pozdrav svima, pet sati je stiglo kada smo sazvali našu 5. 

sjednicu Gradskog vijeća po hitnom postupku, na žalost. 

Pozdravljam sve naše vijećnike, pročelnike, gradonačelnicu, zamjenika gradonačelnice 

i naše javno informiranje koje nas uvijek redovno prati. 

Molim, kao što je to uvijek i uobičajeno, da gosp. Rizmanovski prozove vijećnike da 

vidimo da li imamo kvorum. 

 

IGOR RIZMANOVSKI – Prozvao vijećnike nazočne na sjednici. 

 

MIRAN ŠOIĆ – Konstatiram da od 21 vijećnika 20 je prisutnih na sjednici vijeća, te 

se mogu donositi pravovaljane odluke, jer postoji kvorum kakav je propisan našim 

Poslovnikom. 

S obzirom da za današnju sjednicu Zapisnik nismo dobili jer smo sazvali ovu hitnu 

sjednicu, pa ćemo uskoro kroz cca četrnaest dana imati još jednu sjednicu, nadam se, vidjet 

ćemo kada pripremimo sve materijale, a tada ćemo onda verificirati zapisnike s ove i prošle 

sjednice. 

 

Prelazim na naš Aktualni sat, pa predlažem da danas ne održimo Aktualni sat.  

Budući da imamo problem što smo u vrlo kratko vrijeme sazvali sjednicu, jer ova 

dvorana nije bila predviđena danas za održavanje našeg Gradskog vijeća, jer imaju u skoro 

vrijeme sljedeći sastanak.  

Ako baš netko ima neko hitno pitanje može postaviti, a ako ne da onda pređemo na 

naš dnevni red. 

Da li ste suglasni s takvim pristupom? 

 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je 

(20 „za“) usvojilo prijedlog da se danas neće održati Aktualni sat. 

  

Uz poziv za današnju sjednicu primili ste prijedlog dnevnog reda. To je jedna jedina 

točka i druga točka je razno. 

Da li prihvaćate takav Dnevni red? 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (20 „za“) 

usvojilo je sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Grigor 

Vitez 

2. Ostale informacije. 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora prelazi na rad po usvojenom 

Dnevnom redu. 

 

 

AD1.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Grigor Vitez. 

Odbor za izbor i imenovanja održao je svoju sjednicu, pa bih molio gđu Sanju Horvat 

Iveković da podnese ukratko izvješće po ovoj točki. 
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SANJA HORVAT IVEKOVIĆ – Odbor se sastao s dnevnim redom na kojem je, 

naravno, bila Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Grigor Vitez.  

Upoznati ste s tom materijom, tako da sada ne bih to detaljno obrazlagala. 

 Odbor je odradio sjednicu po dnevnom redu, te prihvatio prijedlog Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Grigor Vitez da se za imenovanje vršiteljice dužnosti za ravnateljicu Dječjeg 

vrtića Grigor Vitez predloži gđa Josipa Milaković. 

 Odbor je većinom glasova usvojio takav prijedlog. 

 

 MIRAN ŠOIĆ – Materijale ste dobili, pa mislim da o njima ne treba govoriti. 

 Otvaram raspravu. 

 Da li ima pitanja po ovoj točki dnevnog reda? 

 

 ĐURĐICA JANČIKIĆ – Dopustite mi da u ime Kluba vijećnika HSS-a kažem, 

odnosno da pročitam par rečenica vezano uz ovu, po hitnom postupku, sazvanu sjednicu 

Gradskog vijeća.  

Često se čuje, više u šali nego ozbiljno, da gradska uprava nije dječji vrtić, aludirajući 

na ozbiljnost poslova koji izabrani dužnosnici ili djelatnici gradske uprave rade. No, ova 

pošalica je upravo danas postala žalosna stvarnost. Vi gospodo izabrani dužnosnici, ne da niste 

sposobni voditi Grad, nego doslovce, sada dokazano, niste sposobni voditi čak niti dječji vrtić. 

Dokaz je ova današnja lakrdija, isprike, sjednica Gradskog vijeća koju ste vi koji donosite 

odluke svi zajedno priredili i nama vijećnicima, svim djelatnicima Dječjeg vrtića Grigor Vitez, 

a najviše korisnicima, odnosno stanovnicima grada Samobora. Jako dobro smo upoznati s 

kvalitetama i iskustvom većine gradskih djelatnika, koje pozdravljam ovom prilikom, i sigurni 

smo da nije bilo njih, da vas oni nisu upozorili na vašu neozbiljnost i propuste koje radite, da 

bi ovo završilo s još gorim posljedicama od toga da je trenutno Dječji vrtić Grigor Vitez bez 

ravnatelja.  

Dakle, proveden je javni natječaj za ravnatelja, odnosno ravnateljicu, Upravno vijeće 

vrtića je donijelo Odluku, Odbor za izbor i imenovanja je tu istu Odluku potvrdio, 

gradonačelnica je točku imenovanja nove ravnateljice stavila na dnevni red četvrte sjednice 

Gradskog vijeća i onda ju je bez ikakvog obrazloženja na samoj sjednici povukla. Nakon čega 

je Upravno vijeće vrtića poništilo natječaj i cijeli postupak vratilo na početak. Slijedom toga, 

mislili smo da je gradonačelnica očito promijenila mišljenje, te da osoba koje je prošla cijeli 

formalni proces do pred samo imenovanje, da je osoba koja zadovoljava sve uvjete da bude 

imenovana, odjednom izgubila povjerenje gradonačelnice, te da neće biti imenovana. Uz sav 

trud, niti nakon temeljitog promišljanja cijelog izbornog procesa za ravnatelja, odnosno 

ravnateljicu Dječjeg vrtića nismo mogli zamisliti neki drugi suvisli i opravdani razlog ovakvom 

razvoju događaja. Nitko vama ne spori da imate pravo po zakonskoj proceduri i po vašoj 

političkoj procjeni izabrati ravnatelja, odnosno ravnateljicu koju želite, to pravo su vam dali 

birači na izborima, ali ovo što se sada događa, ovo da osobu koju ste mogli bez ikakvih 

problema, bez zakonskih prepreka izabrati za ravnateljicu, sada navrat-nanos imenujete 

vršiteljicom dužnosti, pa ćete onda opet trošiti novac na raspisivanje novog natječaja, pa ćete 

opet ponavljati cijelu proceduru, da bi na kraju rezultat bio, pretpostavljamo, imenovanje iste 

osobe za ravnateljicu. To je nešto nama neshvatljivo i amaterski. 

 Ne samo da se poigravate s gradskim institucijama i upravom, ne samo da se igrate s 

Gradom Samoborom, nego se bezosjećajno igrate s ljudskim sudbinama, a za to poštovana 

gradonačelnice niste dobili povjerenje na izborima. Toliko. 

 

 MIRAN ŠOIĆ – Da li se još netko javlja? 
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Ako nema više pitanja i kritika, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog 

odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Grigor Vitez. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (16 

„za“ i 4“protiv“ donijelo je sljedeću  

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU VRŠITELJICE DIŽNOSTI RAVNATELJA  

DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ 

 

I. 

Josipa Milaković iz Samobora, Gornji kraj 1, imenuje se vršiteljicom dužnosti 

ravnatelja Dječjeg vrtića Grigor Vitez, Perkovčeva 88/1, Samobor, do izbora ravnatelja, na 

temelju provedenog javnog natječaja, a najdulje na vrijeme do godinu dana. 

 

II. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima 

Grada Samobora. 

 

 

AD2.) 

 MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na drugu točku dnevnog reda – Ostale informacije. 

 

 Da li se netko javlja za riječ? 

 

 Uskoro ćemo imati sjednicu, mislim, negdje do polovice dvanaestog mjeseca, nadam 

se, pa ćemo se vidjeti onda u boljem raspoloženju. 

 Zahvaljujem vam se, evo, omogućili smo da Dječji vrtić dalje bez problema 

funkcionira. 

 

 S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a dnevni red je iscrpljen, predsjednik 

Gradskog vijeća zaključuje 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 

 

 

 Dovršeno u 17.20 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČARKA  ZAMJENIK PROČELNICE  PREDSJEDNIK  

Nada Gorišek  Igor Rizmanovski, dipl. iur.  Miran Šoić 


