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ZAPISNIK 

 

sa 17. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, održane 23. veljače 2016. godine u 19,30 sati u 

Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13.  

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Dražen Vinšćak, Goran Rački, Dubravko Popović, 

Stjepan Bakšić i Tomislav Ciban. 

 

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 svih 

pet članova Odbora, te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za današnju sjednicu 

predlaže sljedeći 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju VIII. 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju VI. 

izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju IV. 

izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u 

Jastrebarskom, 

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

dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog, 

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

komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada 

Jastrebarskog, 

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

groblja Gornji Desinec, 

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 s 16. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 16. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora većinom su glasova usvojili zapisnik s 16. sjednice Odbora za 

komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 

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

VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog 

Dražen Vinšćak poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Marijan Meštrić usmeno je obrazložio Prijedlog Odluke. Govori o zakonskoj regulativi, 

obvezi usklađenja ovog plana s planom Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje, zatim o 

razlozima donošenja te javnoj raspravi i ponovljenoj javnoj raspravi. Nacrt konačnog 

prijedloga upućuje se Gradskom vijeću. 

 Nazočni su raspravili prijedlog, te razmotrili karte plana. 

 Prijedlog Odluke o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Jastrebarskog, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o donošenju VIII. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

donošenje. 

 

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

VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog 

Dražen Vinšćak poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Marijan Meštrić usmeno je obrazložio Prijedlog Odluke. 

 Nazočni su raspravili prijedlog, te razmotrili karte plana. 

 Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

grada Jastrebarskog, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna 

Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog, te se upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i donošenje. 

 

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

IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u 

Jastrebarskom 

Dražen Vinšćak poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Marijan Meštrić usmeno je obrazložio Prijedlog Odluke. 

 Nazočni su raspravili prijedlog, te razmotrili karte plana. 



 Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom, te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

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

dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog 

Dražen Vinšćak poziva Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke. Nastavno na donošenje nove 

prostorno planske dokumentacije, izjednačava se GZ Jalševac i GZ Trešnjevka i tako će se 

raditi obračuni. Ispravljaju se i još neki elementi, što ide u pravičnijem smjeru obračunavanja 

komunalnog doprinosa. Ova Odluka primijeniti će se i u postupcima legaliziranja nezakonito 

izgrađenih građevina. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 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 

komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

donošenje. 

 

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

komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada 

Jastrebarskog 

Dražen Vinšćak poziva Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

Goran Rački pita hoće li se dosadašnje koncesije brisati? 

Irena Strmečki Šlat odgovorila je da se pogrebnička djelatnost vodi kao tržišna djelatnost, a 

ostale koncesije ostaju na snazi. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju 

koncesije na području Grada Jastrebarskog, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti 

koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada Jastrebarskog, te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

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

mjesnog groblja Gornji Desinec 

Dražen Vinšćak poziva Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke. Već duže postoji problem s 

grobljem u Gornjem Desincu radi prekapacitiranosti. Čestice koje se planiraju otkupiti, 

prostornim planom su predviđene za tu namjenu. 



 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o proširenju mjesnog groblja Gornji Desinec, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o proširenju mjesnog groblja Gornji 

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

 

Ad 8.) Razno  

/// 

 

Dovršeno u 19:25 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar          Dražen Vinšćak 


