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ZAPISNIK 

 

S 14. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog, održane 22. rujna 2015. godine u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom, 

Strossmayerov trg 13. 

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Josip Cuković, Vladimir Šimunković i Bojan Pozderac. 

 

OPRAVDANO NENAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Krunoslav Tandarić i Nikola Ivčec. 

 

NAZOČNA GOŠĆA: Jadranka Stojković, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“. 

 

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

samoupravu i financije; Irena Kozlina, viša referentica za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu i 

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 predlaže sljedeći 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. 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 2014/2015.,  

3. 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, 

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 s 13. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 13. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu, daje se na 

glasovanje. 

 Članovi odbora jednoglasno su uvojili Zapisnik s 13. 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 2014/2015. 

Josip Cuković poziva Jadranku Stojković da usmeno obrazloži Izvješće o radu. 

Jadranka Stojković usmeno je obrazložila predmetno Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko, za pedagošku godinu 2014/2015. daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

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

pedagošku godinu 2014/2015., te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 3.) 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 

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

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke, novost je da uz mogućnost da roditelj 

jednom godišnje ima umanjenje od 50% cijene ako dijete nije u vrtiću od 1.-30. u mjesecu – tzv. 

„godišnji odmor“, sada se mijenja dio koje se odnosi na preriod kada je dijete bolesno. Do sada je bilo 

moguće umanjenje cijene ako je dijete bilo bolesno od 1.-30. u mjesecu, a sada se pruža mogućnost 

umanjenja cijene za dijete ako je bolesno uzastopno 30 kalendarskih dana, sve uz liječničku potvrdu. 

Inicijativu za ove izmjene dalo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Radost“. 

 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, te 

se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 4.) Razno 

Josip Cuković izvještava nazočne da je projekt koji je prema EU fondovima kandidirao Dječji vrtić, 

dobio „zeleno svjetlo“ , što su nazočni primili na znanje. 

 

Dovršeno u 19:25 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Josip Cuković 


