
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za društvene djelatnosti  

i mjesnu samoupravu 

KLASA: 021-06/16-01/22 

URBROJ: 238/12-01-16-2 

Jastrebarsko, 11. srpnja 2016. 

ZAPISNIK 

 

sa 20. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog, održane 11. srpnja 2016. godine u 20,00 sati u Gradskoj vijećnici u 

Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13. 

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Josip Cuković, Vladimir Šimunković, Krunoslav 

Tandarić  i Bojan Pozderac. 

 

NENAZOČAN ČLAN ODBORA: Nikola Ivčec. 

 

NAZOČNI GOSTI: Željka Kovačić, predsjednica Gradskog vijeća i Dragutin Fabijanić, 

ravnatelj Glazbene škole Jastrebarsko. 

 

OSTALI NAZOČNI: Maja Lovretin, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i 

mjesnu samoupravu i financije; Irena Kozlina Beg, viša referentica za opće i kadrovske 

poslove i javnu nabavu; Irena Strmečki Šlat, pročelnica Upravno odjela za imovinsko pravne 

poslove...; Zdravko Režek i Marijan Meštrić, voditelji Odsjeka u Upravnom odjelu za 

imovinsko pravne poslove…, te Ivana Španić, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za 

opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Josip Cuković otvara sjednicu i pozdravlja nazočne. Konstatira da je nazočno četvero od 

petero članova Odbora te da se mogu donositi pravovaljane Odluke. Za današnju sjednicu 

predložen je sljedeći 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu 

samoupravu, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike 

Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2016./2017., 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih 

potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih 

potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 



5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih 

potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih 

potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih 

potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu 

8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa 

javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu, 

10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa 

javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu, 

11. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa 

javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

12. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa 

javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog 

za 2016. godinu, 

13. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu 

14. Razno. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu 

samoupravu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 19. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili Zapisnik s 19. sjednice Odbora za društvene 

djelatnosti i mjesnu samoupravu. 

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju 

prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za 

učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2016./2017. 

Josip Cuković poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat daje usmeno obrazloženje, visina participacije ostaje ista. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu 

participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za 

školsku godinu 2016./2017. daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

 



ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole 

Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2016./2017. te se upućuje Gradskom 

vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa 

javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu 

Josip Cuković poziva Voditelja odsjeka, g. Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Izvješće. 

Zdravko Režek kazao je da izvješće prati izvršenje proračuna, i to vrijedi za sva izvješća na 

današnjem dnevnom redu, nije bilo značajnih odstupanja. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u 

društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa 

javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

usvajanje. 

 

Ad 5.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa 

javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Josip Cuković izražava žaljenje što nisu u formi tablice podaci koliko je koji klub dobio 

financijskih sredstava, ovako je nepregledno. U tablici bi bilo preglednije. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u športu na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

usvajanje. 



 

Ad 6.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa 

javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Josip Cuković pitao je pratimo li standarde što se tiče upisa? 

Irena Strmečki Šlat kazala je da su ove godine u nove grupe djeca upisivana u državnom 

pedagoškom standardu. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 7.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa 

javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u 

osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu te se 

upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 8.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Josip Cuković poziva Maju Lovretin da usmeno obrazloži Prijedlog. 

Maja Lovretin usmeno obrazlaže Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna, obrazlaže pravni 

temelj i najznačajnije razloge za donošenje.  

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 9.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna 

Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog 

za 2016. godinu 



Josip Cuković poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog. 

Irena Strmečki Šlat usmeno daje obrazloženje, u ova izmjene uključene su kapitalne 

donacije DVD-ima, jednokratne pomoći, kapele kojima su potrebne obnove, sufinanciranje 

udruga po javnom pozivu i slične aktivnosti. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 10.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu 

Josip Cuković poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže, povećanje sredstava radi parkirališta kod vrtića u 

Desincu, te radovi na objektu u Desincu, zatim povećanje plaća za djeltanike tog objekta 

vrtića sukladno planu upisa. Otvorila se i aktivnost razvoj inkluzivnog modela, sadržan 

specifičnim ciljevima i mjerama u Strategiji razvoja grada Jastrebarsko. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu te se upućuje 

Gradskom vijeću na rasrpavu i donošenje. 

 

Ad 11.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna 

Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Josip Cuković poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže, predviđa se smanjenje iznosa sredstava u iznosu 

10.000,00 kn. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu te se upućuje gradskom vijeću na 

raspravu i donošenje. 

 



Ad 12.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna 

Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 

Josip Cuković poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog. 

Irena Strmečki Šlat kazala je da se sredstva povećavaju za 56.000,00 kn, za vrata s zvučnom 

izolacijom u Glazbenoj školi. 

Dragutin Fabijanić dodatno je obrazložio da su ta vrata važna Glazbenoj školi radi bolje 

organizacije rada i nastave. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu te se 

upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 13.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu 

Josip Cuković poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog. 

Irena Strmečki Šlat kazala je da se sredstva za Stranku umirovljenika ovom Odlukom 

isplaćuju na njihov vlastiti račun, za 1 vijećnika. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava 

političkim strankama za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu te se upućuje Gradskom 

vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 14.) Razno. 

/// 

 

Dovršeno u 19:30 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Josip Cuković 

 


