
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za komunalne djelatnosti, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

KLASA: 021-06/15-01/24 

URBROJ: 238/12-01-15-2 

Jastrebarsko, 22. rujna 2015. 

ZAPISNIK 

 

s 14. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog 

vijeća Grada Jastrebarskog, održane 22. rujna 2015. godine u 20,00 sati u Gradskoj vijećnici u 

Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13.  

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Dražen Vinšćak, Goran Rački, Stjepan Bakšić i 

Tomislav Ciban. 

 

NENAZOČAN ČLAN ODBORA: Dubravko Popović. 

 

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; Irena Strmečki Šlat, pročelnica Upravnog odjela za imovinsko pravne 

poslove… i Marijan Meštrić, voditelj Odsjeka. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Dražen Vinšćak otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira da je sjednici nazočno 

četvero od petero članova Odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za današnju 

sjednicu predlaže sljedeći 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izradi IV. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  Gospodarske zone Jalševac, 

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

dopunama Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog, 

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

dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog, 

5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o prodaji nekretnina 

k.č.br. 3020/3, k.č.br. 3021, k.č.br. 3022, k.č.br. 3023 i k.č.br. 3087, sve k.o. 

Jastrebarsko u vlasništvu Grada Jastrebarskog,  

6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju koncesije 

za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada 

Jastrebarskog, 

7. 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 komunalne djelatnosti, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 13. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 13. sjednice Odbora za komunalne 

djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 

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

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  Gospodarske zone Jalševac 

Dražen Vinšćak poziva g. Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Marijan Meštrić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, usklađuje se prostorni plan sa 

planovima investitora u zoni. Investitor će sufinancirati izmjenu plana. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  

Gospodarske zone Jalševac daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja  Gospodarske zone Jalševac, te se upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i donošenje. 

 

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

dopunama Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog 

Dražen Vinšćak poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke. Izmjene su u dijelu gdje se 

dozvoljava udrugama da sudjeluju u pogrebima, te trgovačkim društvima da organiziraju 

pogrebe. Ukope i ostale komunalne poslove i dalje obavlja tvrtka Groblja Jastrebarsko. 

Nadalje, produžuje se rok osobama koje nemaju prebilaište u Jastrebarskom, ili imaju 

prebivalište u inozemstvu da podnesu zahtjev za dodjelelu grobnog mjesta do 1.12.2016. 

godine. 

 Otvorena je rasprava. 

Goran Rački pita da li će se korisnike nekako obavijestiti o novim mogućnostima? Također, 

smatra da treba građane na koje se odnosi produžetak roka također obavijestiti o novom roku, 

možda najbolje za oboje preko mjesnih odbora. Ako građani na koje se odnosi ova promjena, 

ne podnesu zahtjev do 1.12.2016. ostaju bez prava na dodjelu grobnog mjesta. 

Irena Strmečki Šlat konstatira da proces podnošenja zahtjeva traje, smatra da su građani 

dovoljno obaviješteni. Ne moraju osobno dolaziti, već mogu nekog ovlastiti da to učini 

umjesto njih. 



Tomislav Ciban pita što će se dogoditi ako stranka ne zna za ove propise, grobno mjesto se u 

međuvremenu proda, a ta stranka ima smrtni slučaj? Da li će ove promjene utjecati na cijenu 

pokopa? 

Irena Strmečki Šlat konstatira da grobno mjesto treba biti napušteno 10 godina da se može 

netko drugi ukopati u isti. Sudjelovanje udruga na pogrebu se omogućuje ali ne utječe na 

cijenu. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima na 

području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

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

upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog, te se upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i donošenje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog 

Dražen Vinšćak poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke. Svaka nova cesta zahtjevat će 

izmenu ove Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

Tomislav Ciban moli da mu se dostavi grafički prikaz navedenih nerazvrstanih cesta, po 

naseljima. Dogovriti će se naknadno oko preuzimanja karti. Pitao je i tko je radio ovaj popis 

cesta? 

Marijan Meštrić kazao je da će grafički prikaz biti dostavljen, a da je popis radio sam 

nadležni Upravni odjel, bez vanjskih suradnika. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

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

nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog, te se upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i donošenje. 

 

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

nekretnina k.č.br. 3020/3, k.č.br. 3021, k.č.br. 3022, k.č.br. 3023 i k.č.br. 3087, sve k.o. 

Jastrebarsko u vlasništvu Grada Jastrebarskog 

Dražen Vinšćak poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke.  

 Otvorena je rasprava. 

Stjepan Bakšić pita prodaje li se to zemljište kao cjelina ili svako posebno? 

Irena Strmečki Šlat odgovara da se zemljište prodaje kao cjelina. 

Tomislav Ciban prokomentirao je stanje u katastru u usporedbi sa stanjem na terenu, sve 

vezano za te čestice – rotor, nadvožnjak gdje je novo stanje. 

Marijan Meštrić odgovara da Katastar nije ažuran u provođenju promjena, te da su ove 

pdloge napravljene na starom katastru no ne utječu na prodaju. 

 Zaključena je rasprava. 



 Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina k.č.br. 3020/3, k.č.br. 3021, k.č.br. 3022, k.č.br. 

3023 i k.č.br. 3087, sve k.o. Jastrebarsko u vlasništvu Grada Jastrebarskog daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o prodaji nekretnina k.č.br. 3020/3, 

k.č.br. 3021, k.č.br. 3022, k.č.br. 3023 i k.č.br. 3087, sve k.o. Jastrebarsko u vlasništvu Grada 

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

 

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

koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 

Grada Jastrebarskog 

Dražen Vinšćak poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke.  

Maja Lovretin dodatno je usmeno obrazložila sam postupak javne nabave te konstatirala da 

je navedeni bio jedini ponuditelj. U privitku je cjenik. 

 Otvorena je rasprava. 

Stjepan Bakšić konstatira da bi dimnjačar trebao obići svako domaćinstvo. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlogu Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o davanju koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Jastrebarskog te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 7.) Razno 

 Otvorena je rasprava. 

Stjepan Bakšić imao je pitanje vezano za prošlosezonsku zimsku službu, naime neke od cesta 

nisu očišćenje od posipala, pa pita zbog čega nisu počišćene? Nadalje, konstatira da je 

Županija imala održavanje nekroištenih poljoprivrednih površina a susreće se i s primjerima 

da su neki gradovi slali opomene sugrađanima koji nisu održavali poljoprivredne površine. 

Zašto to ne čini i Jastrebarsko? 

Irena Strmečki Šlat kazala je da komunalni redar izdaje kazne i opomene, no imamo samo 

jednog komunalnog redara te zbog tog nedostatka ljudi teško je provoditi mjere. Također, 

zemljišno knjižno stanje nije sređeno, često su vlasnici i korisnici nepoznati i teško je 

provoditi mjere koje su inače predviđene. 

Stjepan Bakšić zašto se nije obavilo čišćenje iza zimske službe? Ako neka područja stapadju 

u istu zonu za naplatu komunalne naknade, onda bi trebala imati i isti standard održavanja. 

Marijan Meštrić konstatira da se krenulo u čišćenje šljunka s prometnica. Nakon godišnjih 

odmora krenulo se intenzivnije čišćenje, nije se stiglo prije jer nema dovoljan broj zaposlenih 

ljudi. Upoznati su s problemom, radi se na rješavanju. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 20:40 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Dražen Vinšćak 


