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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA 

ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/11-01/02 

URBROJ: 238/12-01-14-3 

Jastrebarsko, 2. lipnja 2015.  

ZAPISNIK 

 

sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 2. lipnja 2015. godine u 19,00 

sati u Centru za kulturu Jastrebarsko, ul. dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko. 

 Sjednica je javna. 

 Sjednici predsjedava predsjednica Gradskog vijeća Željka Kovačić. 

 

NAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Željka Kovačić, Milan Frkonja, Ivan 

Budišćak, Marijan Bernat, Miljenko Pavlaković, Petar Španić, Ignac Smetko, Tomislav 

Ciban, Sanja Sertić, Dražen Vinšćak, Mario Dugić, Filip Tončić i Zoran Savić, Petra Pernar, 

Ivan Rubinić i Iva Sirovica. 

 

NAZOČNI GOSTI: Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog; Stipe Bučar, 

zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog i Domagoj Šlat, zamjenik gradonačelnika 

Grada Jastrebarskog.  
 

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; Marijan Meštrić, voditelj Odsjeka za komunalno i vodno 

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

gospodarstvo i društvene djelatnosti; Ivana Španić, Višnja Koter; voditeljica Odsjeka za 

financije, proračun i računovodstvo; Irena Kozlina, viša referentica za opće i kadrovske 

poslove i javnu nabavu; Ivan Batušić, viši stručni suradnik za odnose s javnošću; Jadranka 

Stojković, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“; Dragica Severinac, ravnateljica „Centra za 

kulturu Jastrebarsko“; Dragutin Fabijanić, ravnatelj Glazbene škole Jastrebarsko; Ina 

Mohorić, predsjednica Savjeta mladih Grada Jastrebarskog; Aleksandar Stanić, direktor 

„Groblja Jastrebarsko“ d.o.o.; Mario Brnabić, direktor „Voda Jastrebarsko“ d.o.o.; Renato 

Molc, direktor „Cesta Jastrebarsko“ d.o.o.; predstavnici medija: Ivica Krčelić - “Jaska hr”; 

Jelena Popović  - “Radio Jaska“; Maja Ivčić – „Jaska danas“; Robert Kovačević, djelatnik na 

stručnom osposobljavanju u Gradskoj upravi.  

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Željka Kovačić otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne i konstatirala da je na sjednici 

nazočno svih 17 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  
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AKTUALNI SAT: 

Miljenko Pavlaković ima pitanje koje se odnosi na stanje ribnjaka u Novakima, svjedoci smo 

da već duže mjeseci navaža ribnjak koji se nalazi iza bivše betonare. Tko je izdao dozvolu za 

navažanje? Kakvi su imovinsko-pravni odnosi vezano za te ribnjake u ovom trenu? Drugo 

pitanje odnosi se na Groblja, puno naših sumještana konstatiralo je da svih 13 groblja na 

području Grada nikada nisu bila lošije uređena. Imali smo veliku raspravu na Gradskom 

vijeću oko preuzimanja groblja, opet vlada veliko nezadovoljstvo među sugrađanima, usluga 

je lošija a cijena je viša. Konstatira da dotično poduzeće nije u stanju izvršiti više ukopa 

dnevno, pa ljudi čekaju na red da dođu na ukop. Što Grad misli s tim poduzećem? Uskoro će 

biti vrijeme da se podnese polugodišnje izvješće o radu, što ga zanima. Zanima ga konkretno i 

financijsko izvješće za Groblja, Cesta i Vode Jastrebarsko. Što konkretno napraviti s 

Grobljima da funkcionira onako kako treba. Vezano za vijećničko pitanje koje je postavio, a 

tiče se odvjetničkih usluga, vidljivo je da odvjetnik s područja Zagreba vrši skoro pa sve 

odvjetničke usluge. Zanima ga i za sva tri gradska poduzeća koje odvjetnike koriste, za period 

unazad četiri godine i koliko to košta? Što je s odvjetnicima u Jastrebarskom, zar nema niti 

jednog sposobnog? Zašto ne možemo njima izaći u susret? 

Zvonimir Novosel pozdravlja nazočne, zahvaljuje na pitanjima. Ribnjake u Novakima, prošla 

Vlada dala je u koncesiju ribolovnom društvu s područja grada Jastrebarskog, uputit ćemo 

službeni dopis Ministarstvu poljoprivrede kako bismo znali točan status. Prema njegovim 

saznanjima, taj ugovor o koncesiji je u postupku raskidanja ili u proceduri u Općinskom 

državnom odvjetništvu, provjerit će. Što se tiče zatrpavanja ribnjaka, Grad je reagirao pred 

godinu dana putem komunalnog redarstva, ta nezakonita radnja prijavljena je svim nadležnim 

institucijama. Navedeno ribolovno društvo neovlašteno je sklopilo ugovor s izvođačem 

radova za navažanje ribnjaka. Odgovorit će u pisanoj formi. Što se tiče groblja, g. Pavlaković 

je u pravu, i kao gradonačelnik upućuje ispriku građanima, neće dopustiti da se to više 

dogodi. Uprava Groblja Jastrebarsko dobila je „žuti karton“. Premda je velik dio stvari 

ispravljen, nije zadovoljan ali se nada da će se problemi riješiti. Što se odvjetničkih usluga 

tiče, konstatira da su one stvar povjerenja, kao član Skupštine Zagrebačke županije isto je 

tražio popis odvjetnika čije usluge koristi Županija, ali ga nije dobio. Odvjetnik je osoba od 

povjerenja koju procijenite u skladu sa zakonskim odredbama, godišnji iznos za realizaciju tih 

usluga je oko 250.000,00 kn, a u jednom sporu koji je taj odvjetnik dobio, očekujemo upravo 

takav iznos u proračun. To nije usluga iskopa ili gradnje gdje je tehnologija poznata, postoje 

razne vrste odvjetnika i sve je jasno i vidljivo i ništa ne skrivamo. 

Filip Tončić pozdravlja i postavlja pitanje za gradonačelnika. Cijena gradnje novog vrtića, 

koje je bilo pitanje s prošle sjednice, a drugo je dopis koji se odnosi na Strategiju. Zanimaju 

ga određene brojke, analizira iznose izgradnje vrtića, razlika u brojkama koji su izraženi u 

Strategiji od onih koje je on dobio u odgovoru na vijećničko pitanje. Moli u pisanom obliku 

odgovor da li Strategija daje ispravne brojke, odnosno koja je brojka točna? Drugo pitanje 

vezano je uz Groblja, konstatira da je stanje na grobljima dosta loše, čak i glavno jaskansko 

groblje.  

Zvonimir Novosel detaljno pojašnjenje financijskih stavki – zbroj građevinskih situacija 

vezano za izgradnju vrtića, dati će nadležne službe Grada. Ono što je bitno, nije bilo 

probijanja ugovorenih radova, projektant je radio dobro kao i nadzori, čak je i investicija 

završena s nekih 80.000,00 kn manje. Što se Groblja tiče, budite sigurni, imam pravo 

mijenjati momčad. Ne bi trošio više riječi na ovu temu, jer to što se dogodilo je nedopustivo. 

Filip Tončić vezano uz brojke, u Strategiji je iznos manji nego u situacijama, pa se referira na 

razliku. Moli pisanu analizu. 

Ivan Rubinić pozdravlja i postavlja pitanje zamjeniku gradonačelnika g. Šlatu. Gdje su 

kriteriji za dodjelu novca za sport? Zadnji puta rekli ste da ona momčad prije vas nije imala 

kriterije. Gdje su sad kriteriji i zašto nisu dati udrugama koje dobivaju novce? Bilo je rečeno 



 3 

da se novac daje klubovima koji rade s djecom, pa pita može li reći koja su to djeca u 

klubovima koji su dobili novac? Što se groblja tiče, opet bi isto ponovio, ljudi komentiraju da 

su groblja neuređena, ne kosi se. Imao je potrebu to javno reći. 

Domagoj Šlat pozdravlja i zahvaljuje na pitanju, o kriterijima pričaju svi i razgovaramo dvije 

godine o tome. Formalno je i g. Rubinić bio dio radne skupine za kriterije. U ovoj situaciji bili 

su jednostavno prisiljeni raditi na jedan način. Kriteriji su bili napisani i u odgovoru na 

vijećničko pitanje g. Pavlakoviću, ne možemo financirati sport na takav način. Udruge nisu 

zadovoljavale osnovne parametre, a Grad s time nije bio upoznat. Određeni do kriterija nije 

bio temeljen na broju djece, te nomenklaturi sporta. Što se tiče financiranja djece, klubovi koji 

rade s djecom dobili su znatna sredstva. Svi klubovi pozvani su da riješe papirologiju, ostavit 

ćemo da se stvari poslože papirnato. Sljedeće godine, stvari će biti posložene upravo po 

kriterijima. Financiraju se realni troškovi natjecanja. 

Ivan Rubinić nije zadovoljan odgovorom, vi ste bili prvi za to da se ne dodjeljuje novac 

samo klubovima koji rade s djecom, danas govorite nešto drugo što nije dobro. Sad opet nema 

kriterija, po kojem kriteriju se dobiva novac u sportskim udrugama? Moli odgovor pisanim 

putem. 

Domagoj Šlat uvjerava da su se uhvatili posla da se riješe veliki problemi, sport će biti 

riješen pozitivno. Ivan Rubinić bio član Upravnog odbora Sportske zajednice grada 

Jastrebarskog, te se uključio u izradu kriterija i ovim procesom. Pojašnjava varijable vezano 

za kriterije. Puno je klubova bilo u sustavu natjecanja. Kriteriji će biti doneseni, i sve će se 

financirati ili u Gradu ili putem SZGJ. 

Ivan Rubinić bio je član Upravnog odbora, da nije bilo njega još bi bio gore. Neke je stvari 

postavio u red, želi da se vidi što se 4 godine u nazad radilo u toj zajednici, da se vide 

zapisnici, da se vidi što je govorio, stoji iza toga. Nije ništa napravio loše nego donio plus. 

Moli sve da iznesemo „prljavi veš“ i da osoba koja je to sve odradila podnese izvješće o radu. 

Zvonimir Novosel smatra da svi koji su sudjelovali u raspravi o sportu žele sportu dobro, pa i 

vi g. Rubinić. O „prljavom vešu“ ne bi govorio, Grad nije član Sportske zajednice niti će ikad 

biti. Ima nekih nelogičnosti – vi ste bili jedan od sudionika sastanka nekolicine klubova s 

najvećim brojem djece, no brzo ste se našli u novom taboru, koja je formirala novu Sportsku 

zajednicu, ta pitanja treba uputiti novom predsjedniku. Kriterije predlaže Sportska zajednica, 

a Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika usvaja taj dokument. Odgovornost je na 

Sportskoj zajednici. Da ste prihvatili prijedlog koji je grad dao, onda ovog problema ne bi 

bilo. Grad je javni poziv napravio iz nužde, u suradnji s resornim ministarstvom, upravo da 

spasimo sport. Kao član Skupštine, niste izglasali izvješće. To je propust SZGJ a ne Grada. 

Grad sukladno proračunu prebacuje sredstva u SZGJ. Treba naći legalan način da se riješe 

troškovi i neplaćeni računi. Zatražili su mišljenje Ureda za državnu upravu. Za to su krivi 

klubovi koji su oformili novu SZGJ, to nije gradonačelnikova greška. 

Ivan Rubinić u dijelu s slaže s rečenim, u dijelu ne. Trebao bi kao gradonačelnik kontrolirati 

kud novac ide, ne može reći da nije kontrolirao što radi Zajednica s tim novcem. Sad kad je 

došlo do problema, sad svi izbjegavaju razgovor. Zašto se sad bojimo reći da je netko potrošio 

novac? To je novac poreznih obveznika, nije smio otići tamo kamo je otišao. Bivši 

predsjednik raspoređivao je novac a za to Upravni odbor nije znao. Postoje zapisnici. Kad je 

pitao, nema odgovora. Obavještavao je o neradu i neredu u SZGJ. Predsjednik je primao 

plaću a nije radio. 

Zvonimir Novosel daje primjer ZKUD, što čini sa novcem koji prema javnim potrebama 

dobivaju? Grad nema tamo upravljačka prava, on može pozivati na razgovore ali ne može 

diktirati. Grad je reagirao kad je dobio pisano mišljenje Nadzornog odbora Sportske zajednice 

koji su ukazali na nepravilnosti i tada su stopirane dotacije. Izvješća za ranije godine su 

verificirana od strane Gradskog vijeća. Ti problemi su stari 20 godina jer je vladala trgovačka 

klima. Kriteriji su nešto što treba javno raspraviti. Još uvijek nije kasno da se nešto promijeni. 
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Vrata grada su i dalje otvorena za klubove koji žele da se to riješi kroz Sportsku zajednicu, 

može lobirati i podržati prijedlog. Što se košnje trave na grobljima tiče, rekao je već sve, to se 

više ne smije dogoditi. 

Irena Strmeči Šlat kratko je komentirala vezano uz kriterije, napominje da niti zakonom o 

sportu niti zakonom o udrugama nije Grad obavezan donijeti akt kojim će se propisati kriteriji 

za financiranje udruga, tek nedavno Ured za udruge Vlade RH donijelo je Uredbu kojom to 

propisuje.  

 

Nakon završetka aktualnog sata, prelazi se na usvajanje dnevnog reda za današnju sjednicu.  

 

Željka Kovačić konstatira da je sjednici nazočno svih 17 članova Gradskog vijeća. U 

međuvremenu je pristigao prijedlog za još jednu točku dnevnog reda, koja bi trebala biti 

uvrštena pod redni broj 13, radi se o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog 

Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i 

cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015/2016. Poziva pročelnicu Strmečki Šlat da kratko 

pojasni temu. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke i dopunu dnevnog reda.  

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković smeta ga što se obrazloženje svodi na ono što vijećnici već dobij u 

pisanoj formi, recite što se konkretno promijenilo, pa da idemo utvrditi.  

Zvonimir Novosel sada je potrebno usvojiti točku dnevnog reda, o promjenama se raspravlja 

kad točka dođe na dnevni red. Ne mijenja se ništa. Usvaja se tema koja se uvrštava u dnevni 

red, a ne detaljno raspravlja. Detaljno će se raspraviti pod točkom. 

 Zaključena je rasprava. 

Prijedlog da se dnevni red nadopuni s točkom „Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 

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

Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015/2016.“, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog dopune dnevnog reda. 

 

Željka Kovačić daje na glasovanje sljedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna 

Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko, 

2. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2014. godinu, 

3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu, 

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 2496 k.o. Reka 

Plešivička), 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, 

7. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,  

8. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. 

godine, 

9. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2014. godinu, 

10. Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu, 

11. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Jastrebarskog u 2015. godini, 
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12. Izbor i imenovanja: 

- prijedlog kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Velikoj Gorici 

- prijedlog kandidata za suca za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici  

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije 

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

školsku godinu 2015/2016. 

14. Razno. 

 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

 

Željka Kovačić kazala je da se temeljem odredbi članka 74. stavka 7. Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Jastrebarskog, prije prelaska na raspravu po točkama dnevnog reda, usvaja 

zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća. 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno usvojili su zapisnik s 12. sjednice Gradskog 

vijeća. 

 

 Prije prelaska na raspravu po točkama dnevnog reda, predsjednica konstatira da su svi 

matični odbori raspravljali o točkama dnevnog reda, te da su svi materijali i izvješća u 

aplikaciji. 

 

1. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA RADOST 

JASTREBARSKO 

Željka Kovačić poziva ravnateljicu Jadranku Stojković da usmeno obrazloži Prijedlog 

Zaključka. 

Jadranka Stojković usmeno obrazlaže. Radi se o novom kućnom broju vrtića u Desincu. 

Zdravko Režek dodatno usmeno obrazlaže, u Statut se unosi taj novi broj koji je odredio 

katastar. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna 

Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko, daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

Zaključak 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna 

Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko 

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg 

vrtića Radost Jastrebarsko prilaže se zapisniku i čini njegova sastavni dio. 

 

 

2. točka dnevnog reda: 

IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA KULTURU JASTREBARSKO ZA 2014. GODINU 
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Željka Kovačić poziva ravnateljicu Centra za kulturu Jastrebarskog da obrazloži Izvješće. 

Dragica Severinac usmeno detaljno obrazlaže Izvješće o radu.  

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat kratko bi kazao o učenju stranih jezika. Članovi smo EU, svaki dan možemo 

i moramo učiti jezik. U Izvješću je vidljivo da ima tri grupe za učenje stranih jezika. Za 

djelatnike iz „Ireks arome“, te grupa za vrtićku djecu i za umirovljenike.  

Miljenko Pavlaković misli da je svima lijepo vidjeti ovakvo pozitivno izvješće, upućuje 

pohvale ravnateljici. Obogatili su i knjižnicu, bitan je i financijski pozitivan efekt. Pozitivan 

primjer, još sredstva uložite da oplemenite rad. 

Sanja Sertić pozdravlja nazočne, osjeća potrebu da kaže nekoliko riječi i pohvala. Škola 

surađuje s CZK, sva tri jezika koja se uče u školi mogu se nadopuniti tečajevima u Centru za 

kulturu, zajedno organiziraju manifestacije, a ravnateljica izlazi u susret. Pohvaljuje Izvješće. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2014. Godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2014. Godinu 

 

Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2014. Godinu prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

3. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA 

JASTREBARSKOG ZA 2015. GODINU 

Maja Lovretin usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. Gradsko vijeće je usvojilo Proračun u 

prosincu 2014. godine na 11. sjednici, koji je planiran sukladno uputama i zakonskim 

propisima. U ožujku je Grad Jastrebarsko u Fond za zaštitu okoliša poslao zahtjev za 

sufinanciranje projekta za obnovu i revitalizaciju perivoja Erdödy. Gradonačelnik je zbog 

toga donio i Odluku o pokretanju postupka javne nabave. Gradu je odobreno sufinanciranje u 

visini 80%, a ostatak se treba osigurati iz Proračuna. Grad je proveo postupak, no da bi se 

donijela odluka o odabiru i zaključio ugovor, potrebno je osigurati sredstva u proračunu, stoga 

se predlaže ovaj rebalans, kojeg je detaljno financijski pojasnila. Do kraja lipnja treba 

dostaviti dokumentaciju u Fond. Predlaže da se ova Odluka donese. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Odluku 

o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

4. točka dnevnog reda:  

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA 

JASTREBARSKOG ZA 2015. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat moli financijski pojašnjenje. 



 7 

Višnja Koter usmeno obrazlaže prihode. Utvrdili su 448.000,00 kn viška prihoda od 

komunalnog doprinosa, pojašnjava proračunske stavke.  

 Zaključena je rasprava. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

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

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

5. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA (K.Č.BR. 2496 

K.O. REKA PLEŠIVIČKA) 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat kratko obrazlaže prijedlog Odluke. Predmetna nekretnina upisana je kao 

javno dobro, u naravi se radi o dijelu zemljišta na čijem dijelu je izgrađen društveni dom u 

Pavlovčanima. Da bi se navedena nekretnina mogla legalizirati, potrebno je sa zemljišta 

skinuti status javnog dobra i izvršiti upis u zemljišne knjige. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 2496 k.o. Reka Plešivička), 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Odluku 

o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 2496 k.o. Reka Plešivička) 

 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 2496 k.o. Reka Plešivička) prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

6. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI 

Željka Kovačić konstatira da su svi potrebni materijali dostupni u aplikaciji. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat komentirao je dio Odluke koja se odnosi na korištenje javne površine za 

štandove, te je pitao da li to u nekoj varijanti može narušiti javni red?  

Zdravko Režek objašnjava dodatno, skratio se rok za dobivanje dozvole. Nastojimo koliko 

možemo udovoljiti poduzetnicima, a ovo spada i sferu turizma. Pored tih izmjena, koje se tiču 

jednostavnih ugostiteljskih usluga, a što se tiče straha od narušavanja javnog reda, postoji 

druge institucije za kontrolu buke, javnog reda i minimalnih tehničkih uvjeta. Na kraju, Sabor  

je izglasao novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, te nakon što Upravni odjel isti prouči, 

izgledno je da će se pred kraj godine donijeti i novu Odluku koja će definirati tu djelatnost.  

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 
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Odluku 

o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

7. točka dnevnog reda: 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA GRADA JASTREBARSKOG ZA 

2014. GODINU 

Željka Kovačić poziva voditelja Odsjeka, g. Zdravka Režeka, da usmeno obrazloži 

predmetno Izvješće. 

Zdravko Režek usmeno je ukratko obrazložio Izvješće o provedbi Strategiji. Referirao se i na 

podatak o utrošenim sredstvima za izgradnju Dječjeg vrtića, što je detaljno obrazložio. Govori 

o aktivnostima oko izrade nove Strategije. 

 Otvorena je rasprava. 

Filip Tončić govori o nelogičnostima koji se tiču odgovora na vijećničko pitanje. Trebalo bi 

se dotaknuti Strategije kao jednog od temeljnih dokumenata Grada. Ona je zapravo skup 

želja, da bude razvijena u dogledno vrijeme, i u slijedećem razdoblju. Važno je napomenuti da 

kod donošenja proračuna, ključne stvari koje su se navodile poput nove osnovne škole, 

prostora bivše vojarne, rješenje prometnih problema, dom umirovljenika… većina nije ni 

pokrenuta, a neke su stvari u tijeku. Pita, budući da se govori o razvoju turizma, što je s 

hotelskim smještajem, turističkim razvojem u samom gradu? Svakodnevne gužve turista u 

prolazu, ne zaustavljamo ih u Jaski, daje primjer. Tisuću ljudi je bilo na Plešivici. Da se ljudi 

vrate u naš grad, to bi trebao biti cilj, a ništa se ne radi. Imamo li snage za zanimljive ideje  

koje su navedene? Da se bavimo bitnim stvarima a ne imati širok pogled a bez rezultata. 

Zdravko Režek konstatira da su strateški dokumenti nužnost, potrebni za apliciranje 

projekata prema fondovima EU i važni su za poduzetnike grada. Da li je neki dokument 

predmet želja? U jednom segmentu sigurno da, ali je bitno da se kao takav donese. Detaljno 

obrazlaže i što se tiče smještajnih kapaciteta, hotela, turizma. Moli sve zainteresirane 

vijećnike i zainteresiranu javnost da daju svoj doprinos u smjernicama za izradu Strategije. 

Filip Tončić zadovoljan je obrazloženjem. Nije problem u izradi Strategije, problem je u 

tempu rada. Postoje neka poboljšanja, ali ključne se stvari presporo odvijaju.  

Zdravko Režek daje primjer polo centra. Unesen je u Strategiju kao zahtjev poduzetnika, a 

zašto nije realizirano? Ima dozvole, čeka partnere za investiranje, sve je pred realizacijom. 

Nada se da će se investicije realizirati što prije. 

Marijan Bernat ova tema zahtjeva da joj svatko da obol. Govori o primjeru Turske, daje 

usporedbu. Područje Slavetića je naznačeno u Strategiji, no osim 55000 komada trsova koje je 

gospodin Jelenić posadio, ništa se ne miče. Svjestan situacije u zemlji. Opisuje svoje viđenje 

mogućnosti Slavetićkog kraja, kao potencijala.  

Željka Kovačić moli da se vrati na točku dnevnog reda. 

Zvonimir Novosel želi prokomentirati izrečene teze. Govori o razlici sredstava za gradnju 

dječjeg vrtića. Da li je Strategija popis želja koji se presporo odvija i realizira? 25. svibnja ove 

godine jedan je portal napisao članak da li je ovo najgora godina u povijesti Jaske? Ova 

godina je godina s najviše investicija ikada! Ovo je daleko najjača godina do sada i to u 

situaciji kad imamo smanjen proračun. Najviše je privatnih investicija, govori o projektu 

gradnje hotela. Grad je učinio jako puno koraka da se to dogodi, i ovo vijeće je dalo tome 

doprinos. Od skidanja svojstva javnog dobra na nekim nekretninama na dalje. To smatra 

uspjehom. Govori o rotoru, nadvožnjaku, rješavaju se pitanja prometa – obilazna prometnica, 

nadvožnjak, projektiranje prometnice na dionici Murat, i ako je to najgora godina onda ne zna 

gdje živi. Gradska uprava radi svoj posao. Pogledajte centar grada, perivoj, … neki žele 
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umanjiti uspjeh, ali stvarnost je odlična. Govori o stvarima koje se tek trebaju dogovoriti, 

stvarnim projektima, koji su u prvoj fazi realizacije. Iznimno je zadovoljan onim što je 

realizirano u vezi Strategije, poziva da zajedno izrade novi dokument.  

Filip Tončić vjeruje da je gradonačelnik zadovoljan, zaboravio je na neuspjehe. Kako može 

biti zadovoljan kad je proračun manji, broj stanovnika pada, sve manje radnih mjesta - nije 

toliko sve svjetlo. Nadvožnjak i rotor će promijeniti tokove ali neće promijeniti problematiku. 

Nema ključnih stvari – vojarna stoji u stanju katastrofe. 

Zvonimir Novosel naravno da može uvijek biti bolje, nije točno da se ne rješavaju ključni 

problemi. Škola dobiva krivi kontekst, mjesto za pitanje škole nije u jastrebarskom nego u 

osnivaču škole tj. Županiji. Grad je učinio više nego ijedna jedinica lokalne samouprave za 

novu školu. Obilaznica neće riješiti problem? Kao ni nadvožnjak? Ovo će riješiti probleme 

koji traju desetljećima. Promet je živa stvar. Broj stanovnika pada, ali da li je tome kriva 

gradska uprava? Problem je u demografskoj politici države. Govori o trendovima, imamo 

najveći trend pada nezaposlenosti. Gospodarska zona zapošljava najviše radnika od svih zona 

u Županiji. Čime nismo zadovoljni? 

Miljenko Pavlaković referira se na ono što je vijećnik Tončić govorio, jedni druge 

pokušavamo uvjeriti u „nešto“. Važne su samo činjenice vezano za školu. Prihvatiti će 

Izvješće. Obilaznica ova nije obilaznica, nego se samo u drugu ulicu premješta promet. Želje 

trebaju biti visoke da vidimo što se može u kratkoročnom roku ostvariti. Koliko ljudi radi u 

Zagrebu a koliko u Jaski? Nemoguće je riješiti vojarnu jer je vizija kriva. Kako su drugi 

uspjeli? Sluša o investicijama, dajte govorite o našim domaćim investicijama, ne samo o 

stranima. Uvrstimo i njihove želje. 

Filip Tončić govori o novoj osnovnoj školi, Grad Samobor je osnivač škole. Možda grad 

može biti osnivač škole? Govori o demografskoj slici, vjerojatno se uspješnost neke sredine 

određuje i time da ljudi žele živjeti u njoj. Jaska se pretvara u spavaonicu, jer ljudi drugdje 

rade. 

Zvonimir Novosel slaže se da treba poticati i jaskanske poduzetnike, govori o programima 

koje provodi grad i pomaže poduzetnicima. Ova je rasprava krenula u krivom smjeru. Grad ne 

može biti osnivač škole, Samobor i Velika Gorica dobili su status osnivača nedavno, tražimo 

način da se tema škole pomakne s mrtve točke. Mi smo učinili sve što smo mogli. Ne 

zaboravimo da su nekad tvrtke u Jaski zapošljavali na tisuće djelatnika ali tih tvrtki više nema, 

i trebat će dosta da vrate ta radna mjesta. Broj zapošljavanja raste, najveći broj pada 

nezaposlenosti je u Jaski. Nije prezadovoljan ali je sretan da se vidi pomak. Trebat će puno 

vremena do onog što svi želimo, da bude Jaska bolja. 

Miljenko Pavlaković se ne slaže da je rasprava otišla u krivom smjeru. Pomaka ima, no da li 

možemo biti zadovoljni s tempom? Netko da netko ne. Spominje prodaju toplica u Sv. Jani. 

Idemo gledati u budućnost. 

Željka Kovačić moli da se vijećnici u raspravi vrate na temu. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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8. točka dnevnog reda:  

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. 

PROSINCA 2014. GODINE 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. 

godine daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 

01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine 

 

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednica određuje stanku od deset minuta u 21:05 sati. 

Sjednica se nastavlja u 21:15 sati. 

Predsjednica konstatira da Gradsko vijeće nastavlja se rad s 15 vijećnika. 

 

9. točka dnevnog reda:  

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH ZA 2014. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Savjeta mladih za 2014. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih za 2014. godinu 

 

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2014. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

10. točka dnevnog reda:  

PRIJEDLOG ANALIZE O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Zaključak 

o prihvaćanju Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

11. točka dnevnog reda:  

PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG U 2015. GODINI 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 
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 Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Grada Jastrebarskog u 2015. godini daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Zaključak 

o prihvaćanju Prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog u 2015. godini 

 

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 

Jastrebarskog u 2015. godini prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednica konstatira da se sjednica nastavlja sa 16 članova Gradskog vijeća. 

 

12. točka dnevnog reda:  

IZBOR I IMENOVANJA: 

- PRIJEDLOG KANDIDATA ZA SUCA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U 

VELIKOJ GORICI 

- PRIJEDLOG KANDIDATA ZA SUCA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U 

VELIKOJ GORICI  

Željka Kovačić uvodno obrazlaže da je u aplikaciji i Izvješće nadležnog Odbora, Gradsko 

vijeće utvrđuje prijedlog,  a konačnu odluku donosi Županijska skupština. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Velikoj Gorici, daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Zaključak 

o prihvaćanju Prijedloga kandidata za suca porotnika 

Županijskog suda u Velikoj gorici 

 

 Prijedlog kandidata za suca za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici, daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Zaključak 

o prihvaćanju Prijedloga kandidata za suca za mladež 

Županijskog suda u Velikoj Gorici 

 

Prijedlog kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Velikoj Gorici i Prijedlog kandidata 

za suca za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici prilažu se zapisniku i čine njegov 

sastavni dio. 

 

13. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O 

IZNOSU PARTICIPACIJE RODITELJA/SKRBNIKA ZA UČENIKE GLAZBENE 

ŠKOLE JASTREBARSKO I CIJENI OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 

2015/2016. 

Željka Kovačić poziva ravnatelja Glazbene škole, g. Dragutina Fabijanića da usmeno 

obrazloži Prijedlog Odluke. 

Dragutin Fabijanić usmeno je ukratko obrazložio Prijedlog Odluke. Ništa se nije promijenilo 

što se cijene školovanja tiče, no zbog novog Zakona o umjetničkom školovanju, trebamo 

suglasnost predstavničkog tijela za taj iznos participacije.  



 12 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije 

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

godinu 2015/2016, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Odluku 

o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije 

roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja 

za školsku godinu 2015/2016 

 

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za 

učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015/2016 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

14. točka dnevnog reda:  

RAZNO 

 Otvorena je rasprava. 

Zvonimir Novosel obavještava da je otvoreno prvo reciklažno mobilno dvorište, te govori o 

projektu. Uskoro će mobilno reciklažno dvorište krenuti na teren po naseljima, a preko 

sustava javnog priopćavanja građani će biti obaviješteni o načinima funkcioniranja. Kroz rad 

Gospodarskog vijeća, a na inicijativu drvne industrije kreće se u projekt poticanja školovanja 

drvne i tehničke struke. Napravljen je info letak za učenike koji će biti distribuiran, i ovim 

putem zahvaljuje tvrtki „Dir“ d.o.o. i g. Rubiniću, te tvrtki „Drvoproizvod“ d.d. na inicijativi, 

sukladno mogućnostima pokušat ćemo subvencionirati školovanje učenika za drvnu 

industriju. To je inicijativa kojom će se dobiti kvalificirana radna snaga. 

Ivan Rubinić zahvaljuje Gradu i gradonačelniku koji su poduprli ovu inicijativu, drago mu je 

da sluša one koji stvaraju radna mjesta da se i te pohvali. Mi u drvnoj industriji imamo preko 

500 zaposlenih, nisu stranci uvijek prvi, i domaći poduzetnici imaju svoj uspjeh. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 21:27 sati. 

 

ZAPISNIČARKA:             PROČELNICA:                  PREDSJEDNICA: 

Sonja Pukšar                        Maja Lovretin, dipl. iur.                       Željka Kovačić, prof. 


