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ZAPISNIK 

 

sa 23. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog, održane 8. veljače 2017. godine u 18:30 sati u Gradskoj vijećnici u 

Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13: 

 
NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Vladimir Šimunković, Nikola Ivčec i Bojan Pozderac.  

 

OPRAVDANO NENAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Josip Cuković i Krunoslav Tandarić. 

 

NAZOČNI GOSTI: Željka Kovačić, predsjednica Gradskog vijeća i Jadranka Stojković, ravnateljica 

Dječjeg vrtića Radost. 

 

OSTALI NAZOČNI: Nadica Žužak, v.d. 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. 

 

U odsutnosti predsjednika, sjednicom predsjedava Vladimir Šimunković, koji 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 s 22. sjednice Odbora za društvene djelantosti i mjesnu 

samoupravu, 

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

dopunama Odluke o mjerilima za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni 

programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, 

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

dopunama Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost, 

Jastrebarsko, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Rješenja o imenovanju 

ravnateljice Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, 

5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o raspoređivanju 

sredstava političkim strankama za 2017. godinu i 

6. 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 s 22. sjednice Odbora za društvene djelantosti i mjesnu 

samoupravu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 22. sjednice Odbora za društvene djelatsnosti i mjesnu samoupravu daje se 

na glasovnje. 

 Članovi Odbora jednoglasno u usvojili zapisnik s 22. sjednice Odbora za društvene 

djelantosti i mjesnu samoupravu. 

 

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

dopunama Odluke o mjerilima za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni 

programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko 

Vladimir Šimunković poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, ne mijenja se cijena vrtića već se 

uvode dva nova programa: rad s darovitom djecom te rano učenje engleskog jezika – 

cjelodnevni program.  

Jadranka Stojković dodala je da je program cjelodnevnog ranog učenja engleskog jezika 

namijenjen starijim uzrastima. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za sudjelovanje 

roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

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

mjerilima za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, 

Jastrebarsko 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost, 

Jastrebarsko 

Vladimir Šimunković poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

Vladimir Šimunković pitao je koliki je kapacitet a kolika je potražnja? 

Jadranka Stojković odgovara da se djeca upisuju sukladno standardu, a prema novom 

standardu kapaciteti nisu dovoljni, dvadesetak djece ostalo je neupisano. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 



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

ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Rješenja o imenovanju 

ravnateljice Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko 

Vladimir Šimunković poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Rješenja. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog, ravnateljicu imenuje predstavničko tijelo na 

prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vtića Radost, na mandat od 4 godine. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko daje 

se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg 

vrtića Radost, Jastrebarsko te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 5.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2017. godinu  

Vladimir Šimunković poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke.  

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2017. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava političkim 

strankama za 2017. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 6.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 18:50 sati. 

 

ZAPISNIČARKA      PREDSJEDAVAJUĆI 

Sonja Pukšar       Vladimir Šimunković 

 

 


