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Jastrebarsko, 11. ožujak 2015. 

ZAPISNIK 

 

sa 11. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, 

održane 11. ožujka 2015. godine u 18:30 sati u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom, 

Trg J.J. Strossmayera 13. 

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Josip Cuković, Vladimir Šimunković i Bojan 

Pozderac. 

 

NEZANOČNI ČLANOVI ODBORA: Krunoslav Tandarić i Nikola Ivčec. 

 

NAZOČAN GOST: Dragutin Fabijanić, ravnatelj Glazbene škole Jastrebarsko. 

 

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

lokalnu i mjesnu samoupravu i financije; Irena Strmečki Šlat, pročelnica Upravnog 

odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni 

sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša; Zdravko Režek, voditelj Odsjeka za 

gospodarstvo i društvene djelatnosti i Ivan Fabijanić viši savjetnik za lokalnu i mjesnu 

samoupravu. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Josip Cuković otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je sjednici nazočno 

troje od petero članova odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za 

današnju sjednicu predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu 

samoupravu, 

2. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu 

samoupravu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Zaključka o davanju 

prethodne suglasnosti na Statut Glazbene škole Jastrebarsko, 

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

malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 



5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa malih 

komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o socijalnoj 

skrbi, 

7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2015. godinu i 

8. 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 9. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i 

mjesnu samoupravu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik sa 9. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik sa 9. sjednice Odbora za 

društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu. 

 

Ad 2.) Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i 

mjesnu samoupravu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik sa 10. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik sa 10. sjednice Odbora za 

društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Zaključka o 

davanju prethodne suglasnosti na Statut Glazbene škole Jastrebarsko 

Josip Cuković poziva ravnatelja Glazbene škole Jastrebarsko, g. Dragutina Fabijanića 

da usmeno obrazloži Prijedlog Zaključka. 

Dragutin Fabijanić usmeno je obrazložio Prijedlog Zaključka. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Glazbene škole 

Jastrebarsko daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Zaključka o davanju prethodne 

suglasnosti na Statut Glazbene škole Jastrebarsko, te se upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i donošenje. 

 

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

Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima 

s područja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 
Josip Cuković poziva Ivana Fabijanića da ukratko usmeno obrazloži Izvješće. 



Ivan Fabijanić ukratko je usmeno obrazložio predmetno Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima 

i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o izvršenju Programa malih komunalnih 

akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 

2014. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

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

malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Josip Cuković poziva Ivana Fabijanića da usmeno obrazloži Prijedlog Programa. 

Ivan Fabijanić usmeno je obrazložio Prijedlog Programa. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim 

četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Programa malih komunalnih akcija 

po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. 

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

 

Ad 6.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

socijalnoj skrbi 

Josip Cuković poziva pročelnicu Irenu Stmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi, te se 

upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 7.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2015. godinu  

Josip Cuković poziva Zdravka Režeka, da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2015. 

godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 



ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava 

političkim strankama za 2015. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

donošenje. 

 

Ad 8.) Razno 

Irena Strmečki Šlat upoznala je nazočne s aktivnostima koje provodi Grad 

Jastrebarsko a vezano za izradu prometnog elaborata za postavljanje umjetnih 

izbočina na prometnici pored Glazbene škole u Jastrebarskom. 

 

Dovršeno u 18:50 sati. 

 

ZAPISNIČARKA      PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar       Josip Cuković 

 

 


