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Z A P I S N I K 

 

s 6. sjednice Odbora komunalne djelatnosti prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, održane 29. svibnja 2014. Godine u 19:30 sati u 

Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom, Trg J.J. Strossmayera 13. 

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Dražen Vinšćak, Tomislav Ciban i Goran Rački. 

 

 

NENAZOČAN ČLAN ODBORA: Stjepan Bakšić i Dubravko Popović. 

 

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 i Marijan Meštrić, voditelj Odsjeka za 

komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar 

 

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

nazočno 3 od 5 članova Odbora, te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za 

današnju sjednicu predlaže slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o obavljanju 

dimnjačarskih poslova; 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o donošenju 

III. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 

Jalševac; 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o ukidanju 

statusa javnog dobra u općoj uporabi; 



5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o prijenosu 

prava vlasništva bez naknade nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog za 

izgradnju infrastrukturne građevine „Denivelacija D310 preko željezničke 

pruge u Jastrebarskom“; 

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 5. sjednice Odbora  

 Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 5. Sjednice Odbora daje se na glasovanje. 

Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 5. sjednice 

  

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

obavljanju dimnjačarskih poslova 

Dražen Vinšćak poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži 

Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke, donosi se potupuno 

nova Odluka te stara, donijeta 1979. godine prestaje važiti.  

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog da prihvati Prijedlog 

Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o 

donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Jalševac 

Dražen Vinšćak uvodno je obrazložio razloge donošenja ovih izmjena i dopuna,  

radi dionice brze pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac, u svezi čega je u obuhvatu 

projekta potrebno izmijeniti UPU, a planovi se financiraju iz HŽ infrastrukture. 

Poziva g. Meštrića da dodatno usmeno pojasni Prijedlog Odluke. 

Marijan Meštrić usmeno je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke, izgradnjom 

nadvožnjaka neke čestice gube izlaz na javnu površinu, pa se trebalo tim 

česticama prilaz prometnici te je novim planom predviđeno u tom dijelu 

probijanje jedne ceste s kružnim tokom. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja Gospodarske zone Jalševac, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

 



 

 

ZAKLJUČAK 

 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog da prihvati prijedlog Odluke 

o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Jalševac. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o 

ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

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

Marijan Meštrić usmeno je obrazložio Prijedlog Odluke, radi se o koridoru 

nadvožnjaka, i na toj trasi treba ukinuti javno dobro sa tri čestice, da bi ih mogli 

darovati Hrvatskim cestama za gradnju predmetnog nadvožnjaka, a sve sukladno 

zakonskim propisima. S obzirom na procijenjeni iznos vrijednosti tog zemljišta, 

Odluku o tome treba donijeti Gradsko vijeće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog da prihvati prijedlog Odluke 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi. 

 

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

prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina u vlasništvu Grada 

Jastrebarskog za izgradnju infrastrukturne građevine „Denivelacija D310 

preko željezničke pruge u Jastrebarskom“ 

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

Marijan Meštrić usmeno dodatno obrazlaže Prijedlog Odluke, tu se radi o 

rješavanju imovinsko pravnih odnosa, preko 10 000 kvadrata koje darujemo HC 

za gradnju nadvožnjaka.  

 Otvorena je rasprava. 

Tomislav Ciban pita što sa česticama koje nisu vlasništvo Grada, a u koridoru su? 

Marijan Meštrić odgovara da to rješavaju Hrvatske ceste sa vlasnicima 

nekretnina, grad je posredovao tako da to ide što je brže moguće. Cijena  je bila 

110 kn za kvadrat. Čeka se građevinska dozvola, te se onda kreće u natječaj za 

izvođenje radova. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina u 

vlasništvu Grada Jastrebarskog za izgradnju infrastrukturne građevine 

„Denivelacija D310 preko željezničke pruge u Jastrebarskom“, daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog da prihvati Prijedlog 

Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina u vlasništvu Grada 



Jastrebarskog za izgradnju infrastrukturne građevine „Denivelacija D310 preko 

željezničke pruge u Jastrebarskom“. 

 

Ad 4.) Razno 

Rački pita za problematiku raskršća u Desincu, konkretno skretanje za Stankovo, 

kada će se urediti?  

Maja Lovretin kazala je da je to bilo vijećničko pitanje, pa se može putem e-maila 

poslati pripremljeni odgovor. 

Marijan Meštrić najavio je da ima razgovor sa Hrvatskim cestama, da se u roku 

dva tjedna mogu očekivati konkretniji odgovori. 

 

Dovršeno u 19:50 sati 

 

Zapisničar        Predsjednik 

Sonja Pukšar       Dražen Vinšćak 


