
             
 
 R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
        ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA 
          GRAD  ZAPREŠIĆ 
U          UPRAVNI ODJEL ZA 

             DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 

KLASA: 900-01/21-01/01 
URBROJ: 238-33-05-21-17 
Zaprešić,  03.12.2021.           
      

IZVJEŠĆE 
o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na 

nacrt prijedloga Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Zaprešića 2022.-2027. 
 

Osnovni cilj javnog savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga Strategije za ostvarivanje prava i 

potreba djece na području Grada Zaprešića 2022.-2027., koji je izradio Koordinacijski odbor Grada Zaprešića  za provođenje akcije “Gradovi i 

općine – prijatelji djece“. 

Grad Zaprešić proveo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vremenu od 18. listopada do 17. studenoga 2021.  U tijeku javnog 

savjetovanja zaprimljeno je 13 primjedbi / prijedloga od  4 podnositelja. 
 

Sažetak svih prijedloga pristiglih u javnom savjetovanju prikazan je u slijedećem tabličnom prikazu: 

NAZIV AKTA Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Zaprešića 2022.-2027. 

TRAJANJE SAVJETOVANJA 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je 30 dana od 
18. listopada do 17. studenoga 2021. 

NOSITELJ IZRADE AKTA Upravni odjel za društvene djelatnosti 

OBJAVLJENO Savjetovanje je objavljeno na službenim stranicama Grada Zaprešića www.zapresic.hr 

UKUPNO ZAPRIMLJENO 13 PRIMJEDBI / PRIJEDLOGA 

 
STATUS  PRIMJEDBE / PRIJEDLOGA 

 

1 PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA 

3 PRIMJEDBE / PRIJEDLOGA SE NE PRIHVAĆA 

9 PRIMJEDBI / PRIJEDLOGA JE PRIMLJENO NA ZNANJE 

 

http://www.zapresic.hr/
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PREGLED ZAPRIMLJENIH OBRAZACA ZA SUDJELOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU TE ODGOVORI NA ISTE 

Red. 
br. 

Podnositelj 
primjedbe / 
prijedloga 

Datum 
dostavljanja 

 
Tekst primjedbe / prijedloga 

Status 
primjedbe / 
prijedloga 

 
Odgovor na primjedbu / prijedlog 

1. Lada Radin 02.11.2021. Načelno je Strategija lijepo napisana, 
uključene su sve ključne riječi koje bi unutra 
trebale biti, zvuči prihvatljivo. Međutim 
strategija je mrtvo slovo na papiru, ako nema 
akcijskog plana s konkretnim aktivnostima, 
vremenom ispunjenja, i što je najbitnije 
konkretnim osobama zaduženim i 
odgovornim za provođenje iste. 

primljeno na 
znanje 

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području 
Grada Zaprešića 2022.-2027. je temeljni strateški dokument 
kojim sa definiraju strateški ciljevi ostvarivanja prava i potreba 
djece, dok se konkretne mjere, aktivnosti i njihovi nositelji 
prema područjima i ciljevima definiranim Strategijom razrađuju 
Izvedbenim planovima za ostvarivanje prava i potreba djece.   
Izvedbeni plan donosi se za svaku godinu temeljem usvojene 
Strategije, Gradskog proračuna i programa u okviru kojih se 
planiraju sredstva, programi, projekti i aktivnosti djece i za 
djecu. 

2. Ana Šantorić 
Keko 

15.11.2021. Područje: 1. PROGRAMSKA I FINANCIJSKA 
USMJERENOST PREMA DJECI                                                                                 
Cilj: Osiguravati financijska sredstva za 
potrebe djece                                                                                               
U to bi obavezno trebalo ulaziti i osiguranje 
besplatnih higijenskih potrepština za 
djevojčice u školama – ulošci. Izuzetno važno 
jer mnogi nisu financijski sposobni osigurati 
svojoj djeci nešto što je neophodno, a trebalo 
bi svugdje biti besplatno i dostupno!                                                              

primljeno na 
znanje 

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području 
Grada Zaprešića 2022.-2027. je temeljni strateški dokument 
kojim sa definiraju strateški ciljevi ostvarivanja prava i potreba 
djece, a realizacija konkretnih aktivnosti razradit će se godišnjim 
Izvedbenim planovima za ostvarivanje prava i potreba djece. 
Prijedlogom Gradskog proračuna za 2022. godinu osigurana su 
sredstva za uvođenje besplatnih higijenskih potrepština 
(uložaka) za učenice u Gradskim osnovnim školama i u Srednjoj 
školi bana Josipa Jelačića u Zaprešiću. 
Usvajanje prijedloga preduvjet je za uvođenje predložene 
aktivnosti u Izvedbeni plan za 2022. godinu. 

3. Ana Šantorić 
Keko 

15.11.2021. Područja: 
2. ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE 
4. OBITELJSKA I INSTITUCIONALNA SKRB O 
DJECI 
Ciljevi: 
- Osiguravati prostorne i druge uvjete za 
provedbu programa odgoja i obrazovanja 
djece 
- Pružati roditeljima / skrbnicima pomoć u 
skrbi o djeci 

primljeno na 
znanje 

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području 
Grada Zaprešića 2022.-2027. temeljni je strateški dokument 
kojim sa definiraju strateški ciljevi ostvarivanja prava i potreba 
djece, a realizacija konkretnih projekata razradit će se godišnjim 
Izvedbenim planovima za ostvarivanje prava i potreba djece. 
Prijedlogom Gradskog proračuna za 2022. godinu osigurana su 
sredstva za projektiranje izgradnje nove osnovne škole. 
Usvajanje prijedloga preduvjet je za uvođenje početka 
realizacije predloženog projekta u Izvedbeni plan za 2022. 
godinu. 



3 
 

Jasno je da OŠ A. Augustinčića nema dovoljno 
prostora i da je nastava zbog toga u 
smjenama, ali ta smjenska nastava nikako ne 
ide na ruku ni djeci ni roditeljima. Isto tako 
boravak koji je samo prve dvije godine bi 
trebalo produžiti na četiri godine i to svaki 
razred sa svojom učiteljicom, jer spajanje 
razreda sa posebnom učiteljicom nije dobro 
rješenje. Roditelji trebaju znati da su njihova 
djeca na sigurnom, zadovoljna, sa odrađenim 
obavezama. To su malena djeca i često su 
prepuštena sama sebi jer roditelji moraju 
raditi, a škola ne osigurava skrb. Izgradnja 
nove škole je prijeko potrebna!  
 

4. Ana Šantorić 
Keko 

15.11.2021. Područje: 3. KULTURA, SPORT I SLOBODNO 
VRIJEME DJECE  
Cilj: Osiguravati prostorne uvjete za provedbu 
sportskih programa i rekreativnih aktivnosti 
djece  
Izgradnja dvorane kod OŠ A. Augustinčića 
svakako odličan projekt, uz to bi apsolutno 
djeci trebalo osigurati bazen - što zbog 
rekreativnih razloga, što zbog medicinskih 
razloga. Grad smo za sebe i ne trebamo za sve 
gravitirati u Zagreb. Ovo je maleni gradić koji 
bi trebao biti divno mjesto za život i sa 
voljom, željom i u suradnji s građanima sve bi 
se moglo ostvariti.  

primljeno na 
znanje 

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području 
Grada Zaprešića 2022.-2027. temeljni je strateški dokument 
kojim sa definiraju strateški ciljevi ostvarivanja prava i potreba 
djece, a realizacija konkretnih projekata razradit će se godišnjim 
Izvedbenim planovima za ostvarivanje prava i potreba djece, uz 
preduvjet da su Gradskim proračunom i na njemu temeljenim 
programima planirana sredstva za njihovu provedbu. 

5. Ana Šantorić 
Keko 

15.11.2021. Područje: 5. ZDRAVO DIJETE U ZDRAVOM I 
SIGURNOM GRADU 
Cilj: Promicati zdravu prehranu i zdravlje 
djece u odgojno-obrazovnim ustanovama 
Sladoled i pizza za užinu nisu zdrava 
prehrana! Na tome treba jako poraditi jer 
prehrana u školi nije zdrava ni prilagođena 
djeci, djeca trebaju imati izbora, više voća i 
više zdrave hrane. Izbaciti krafne, kroasane sa 
čokoladom i sl. pekarske proizvode. 

primljeno na 
znanje 

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području 
Grada Zaprešića 2022.-2027. temeljni je strateški dokument 
kojim sa definiraju strateški ciljevi ostvarivanja prava i potreba 
djece, a realizacija konkretnih aktivnosti razradit će se godišnjim 
Izvedbenim planovima za ostvarivanje prava i potreba djece.  
S obzirom da priprema isključivo nutricionistički izbalansiranih 
obroka dovodi do pada broja učenika – korisnika školske 
kuhinje, osnovne škole dio jelovnika izrađuju uz uvažavanje želja 
učenika. 
Promicanje zdrave prehrane i zdravlja djece u odgojno-
obrazovnim ustanovama jedan je od predloženih strateških 
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ciljeva, koji predstavlja okvir za razvoj aktivnosti sa svrhom 
daljnjeg povećanja udjela zdravih namirnica u školskim 
obrocima, uz što je neophodno provoditi i aktivnosti kojima je 
cilj poticanje učenika na konzumiranje zdravih namirnica. 
 

6. Ante Nekić 15.11.2021. U Strategiji je potrebno implementirati sva 
načela i aspekte iz Konvencije UN-a o pravima 
djeteta iz 1989. godine                                                                       
Potrebno je implementirati Nacionalne 
smjernice za prehranu učenika u osnovnim 
školama.                                                                                             
Potrebno je u strategiji se obvezati 
implementirati Strategiju demografske 
revitalizacije Republike Hrvatske do 2031. 
godine (strategija je u fazi izrade). 

primljeno na 
znanje 

Konvencija UN-a o pravima djeteta jedan je od temeljnih  
dokumenata koji su korišteni u izradi Strategije, uz uvažavanje 
svih njenih načela. 
Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama, 
kao praktične upute Ministarstva zdravstva, primjenjuju 
osnovne škole u planiranju prehrane i sastavljanju svojih 
jelovnika te će biti podloga za razvoj aktivnosti u  godišnjim 
Izvedbenim planovima za ostvarivanje prava i potreba djece, u 
okviru strateškog cilja:  Promicanje zdrave prehrane i zdravlja 
djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. 
Strategija demografske revitalizacije RH za razdoblje do 2031. 
godine nije navedena u Strategiji jer je još uvijek u fazi izrade, 
no predloženi strateški ciljevi predstavljaju okvir za razvoj mjera 
i aktivnosti vezanih uz demografsku revitalizaciju. 

7. Ante Nekić 15.11.2021. Područje: 2. ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE 
Povećati proračunska financijska sredstva i 
osigurati prostorno-materijalne preduvjete u 
svim osnovnim školama za omogućavanje 
svim učenicima korištenje toplog obroka i 
poticanje istog za vrijeme nastave, sve u 
skladu s Nacionalnim smjernicama za 
prehranu učenika u osnovnim školama koje je 
donijelo Ministarstvo zdravstva (utemeljeno 
također na Konvenciji UN-a o pravima djeteta 
iz 1989. godine). Time bi se poticalo usvajanje 
pravilnih prehrambenih navika za promociju 
zdravlja i prevenciju kroničnih nezaraznih 
bolesti (dijabetes, kardiovaskularne bolesti, 
pretilost, osteoporoza itd.) u čijem je 
nastanku i progresiji nepravilna prehrana 
jedan od glavnih rizičnih čimbenika! 

ne prihvaća se Osim za djecu uključenu u program produženog boravka, sve 
Gradske osnovne škole organiziraju i pripremu toplog obroka 
(ručka) za učenike koji nisu polaznici programa produženog 
boravka, a imaju potrebu ručati u školi. 
Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području 
Grada Zaprešića 2022.-2027. temeljni je strateški dokument 
kojim sa definiraju strateški ciljevi ostvarivanja prava i potreba 
djece, a realizacija pojedinih aktivnosti razradit će se godišnjim 
Izvedbenim planovima za ostvarivanje prava i potreba djece.  
Definiranim strateškim ciljem Promicanje zdrave prehrane i 
zdravlja djece u odgojno-obrazovnim ustanovama u području 5. 
Zdravo dijete u zdravom i sigurnom gradu stvoren je okvir za 
razvoj i provedbu aktivnosti kojima je cilj usvajanje pravilnih 
prehrambenih navika.  

8. Ante Nekić 15.11.2021. Područje: 3. KULTURA, SPORT I SLOBODNO 
VRIJEME DJECE 
Osigurati financijska sredstva u proračunu za 
uređenje svih sportskih terena uz školske 

primljeno na 
znanje 

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području 
Grada Zaprešića 2022.-2027. temeljni je strateški dokument 
kojim sa definiraju strateški ciljevi ostvarivanja prava i potreba 
djece, a realizacija konkretnih projekata razradit će se godišnjim 
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objekte (osnovne i srednju školu): 
- ugradnja rasvjete svih igrališta čime 

se omogućuje korištenje u noćnim 
uvjetima 

- opremanje svih igrališta mrežama na 
golovima / koševima te zaštitnim 
mrežama iza golova 

- izgradnja / uređenje atletske tartan 
staze na igralištu kod srednje škole 

- izgradnja poligona za vježbanje 
(street workout park) uz sva školska 
igrališta 

Izvedbenim planovima za ostvarivanje prava i potreba djece, uz 
preduvjet da su Gradskim proračunom i na njemu temeljenim 
programima planirana sredstva za njihovu provedbu. 

9. Ante Nekić 15.11.2021. Područje: 3. KULTURA, SPORT I SLOBODNO 
VRIJEME DJECE 
Omogućiti jednak pristup svim sportskim 
klubovima na području grada Zaprešića 
javnom novcu koji se ulaže za razvoj i potporu 

ne prihvaća se Način raspodjele sredstava sportskim klubovima i udrugama nije 
predmet ove Strategije - utvrđuje se Gradskim Programom 
javnih potreba u sportu. 

10. Ante Nekić 15.11.2021. Područje: 4. OBITELJSKA I INSTITUCIONALNA 
SKRB O DJECI 
Povećati proračunska sredstva za povećanje 
subvencije smještaja djece u dječjim vrtićima, 
vodeći računa o broju djece iz iste obitelji. 
Umanjiti cijenu vrtića za drugo dijete za 50%, 
a za treće dijete iz iste obitelji za 100%. Uvesti 
dohodovni cenzus u određivanje cijene vrtića 
i produženog boravka u osnovnoj školi. Npr. 
ako ukupni dohodak neke obitelji po članu 
kućanstva ne prelazi 2.500 kn mjesečno, 
takve obitelji ne trebaju plaćati smještaj djece 
u vrtiću i produženi boravak u školi. 

ne prihvaća se Mjerila za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja utvrđuju se Gradskom Odlukom o sufinanciranju 
predškolskog odgoja i obrazovanja. 
 

11. Udruga Rubikon 
Zaprešić 

16.11.2021. Bilo bi dobro u području 2. ODGOJ I 
OBRAZOVANJE DJECE navesti da Grad 
Zaprešić ima u svojim osnovnim školama 
jedan poseban razredni odjel te posebnu 
razrednu skupinu koju pohađaju djeca s težim 
oštećenjima iz spektra autizma, a koji se 
nalaze u sklopu redovnih osnovnih škola, što 
je svakako pozitivan iskorak u odnosu na 
brojne druge gradove u Hrvatskoj. 

prihvaća se U području 2. Odgoj i obrazovanje djece dodan je tekst o 
provedbi posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju u 
posebnom razrednom odjelu u OŠ Antuna Augustinčića i u 
odgojno-obrazovnoj skupini koja je ustrojena u OŠ Ljudevita 
Gaja u listopadu ove godine. 



6 
 

 

12. Udruga Rubikon 
Zaprešić 

16.11.2021. U području 3. KULTURA, SPORT I SLOBODNO 
VRIJEME DJECE u dijelu gdje se govori o 
igralištima koja bi razvijala sve osjete kod 
djece predlažemo da se zbog učestalih 
devastacija razmisli o postavljanju takvih u 
sklopu školskih dvorišta osnovne škole 
Ljudevita Gaja i Antuna Augustičića, jer tu već 
postoji videonadzor. Svakako bi bilo dobro da 
sadržaji budu različiti te prilagođeni i djeci s 
teškoćama i svim dobnim uzrastima redovitih 
učenika te prvenstveno sigurni za korištenje. 
Fondovi EU mogli bi biti dobar izvor za 
ulaganja ovog tipa. 

primljeno na 
znanje 

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području 
Grada Zaprešića 2022.-2027. temeljni je strateški dokument 
kojim se definiraju strateški ciljevi ostvarivanja prava i potreba 
djece, a realizacija konkretnih projekata razradit će se godišnjim 
Izvedbenim planovima za ostvarivanje prava i potreba djece, uz 
preduvjet da su Gradskim proračunom i na njemu temeljenim 
programima planirana sredstva za njihovu provedbu. 

13. Udruga Rubikon 
Zaprešić 

16.11.2021. Obnova ostalih dječjih igrališta po gradskim 
parkovima je nužna i potrebno je uz to 
razmisliti o videonadzoru ili nekom drugom 
načinu čuvanja istih od uništavanja 
(komunalni redari, policijske ophodnje). 

primljeno na 
znanje 

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području 
Grada Zaprešića 2022.-2027. temeljni je strateški dokument 
kojim sa definiraju strateški ciljevi ostvarivanja prava i potreba 
djece, a realizacija konkretnih projekata razradit će se godišnjim 
Izvedbenim planovima za ostvarivanje prava i potreba djece, uz 
preduvjet da su Gradskim proračunom i na njemu temeljenim 
programima planirana sredstva za njihovu provedbu. 


