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ZAPISNIK 

 

sa 21. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog, održane 7. listopad 2016. godine u 18:55 sati u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom, 

Strossmayerov trg 13. 

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Josip Cuković, Vladimir Šimunković i Nikola Ivčec.  

 

OPRAVDANO NENAZOČAN: Bojan Pozderac. 

 

NENAZOČAN ČLAN ODBORA: Krunoslav Tandarić. 

 

NAZOČNI GOSTI: Željka Kovačić, predsjednica Gradskog vijeća; Dragutin Fabijanić, ravnatelj 

Glazbene škole Jastrebarsko i Jadranka Stojković, ravnateljica Dječjeg vrtića Radost. 

 

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.... 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Josip Cuković otvara sjednicu i pozdravlja nazočne. Konstatira da je nazočno troje od petero članova 

Odbora te da se mogu donositi pravovaljane Odluke. Za današnju sjednicu predložen je sljedeći 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Radost 

Jastrebarsko za pedagošku godinu 2015./2016., 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Glazbene škole za školsku 

godinu 2015./2016., 

4. 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 20. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu 

samoupravu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 



 Zapisnik s 20. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili Zapisnik s 20. sjednice Odbora za društvene 

djelatnosti i mjesnu samoupravu. 

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Radost 

Jastrebarsko za pedagošku godinu 2015./2016. 

Josip Cuković poziva ravnateljicu Stojković da obrazloži Izvješće. 

Jadranka Stojković ukratko usmeno obrazlaže Izvješće. Ove godine se pridžava propisanih 

standarda, upisani su svi koji ispunjavaju uvjete. U vrtiću u Desincu oformljene su dvije nove grupe, 

realizirano je parkiralište i dječje igralište. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2015./2016. daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Odbora jenoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku 

godinu 2015./2016., te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Glazbene škole za školsku 

godinu 2015./2016. 

Josip Cuković poziva ravnatelja Glazbene škole, g. Fabijanića da ukratko obrazloži Izvješće. 

Dragutin Fabijanić ukratko obrazlaže Izvješće, upisano je 203 učenika, naglašava uspjehe i sve je 

detaljno obrazloženo u materijalima. 

 Otvorena je rasprava. 

Nikola Ivčec pohvaljuje rad Glazbene škole, upoznat je dobro s radom škole, rezultati su sve bolji i 

bolji, a korist od toga osjeti se i šire – pogotovo u puhačkim orkestrima širom grada. 

Dragutin Fabijanić zahvalio se na komplimentima, smatra da bi bio i veći interes za upis ali nisu 

uspjeli dobiti dozvole za upisivanje u školu tambure, harmonike i udaraljki. Najavljuje za ožujak 2017. 

godine tamburaško natjecanje u Jastrebarskom. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Glazbene škole za školsku godinu 2015./2016. daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o radu Glazbene škole za školsku godinu 2015./2016. te 

se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 4.) Razno. 

/// 

 

Dovršeno u 19:10 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Josip Cuković 

 


