
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za komunalne djelatnosti, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

KLASA: 021-06/16-01/15 

URBROJ: 238/12-01-16-2 

Jastrebarsko, 26. travnja 2016. 

ZAPISNIK 

 

sa 19. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, održane 26. travnja 2016. godine u 19,30 sati u 

Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13.  

 

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

 

NENAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Dubravko Popović i Stjepan Bakšić. 

 

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

mjesnu samoupravu i financije; Irena Kozlina Beg, 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 18. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa korištenja 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području 

Grada Jastrebarskog, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa 

općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko (k.č.br. 1573/3 i 1574/4, sve k.o. 

Jastrebarsko), 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa 

javnog dobra (k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. Jastrebarsko), 

5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti 

na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja međusobnih prava i obveza za zahvat u 

prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka Mačeka, produžetka ulice Petra 

Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom s trgovačkim društvima Hrvatske 

ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije d.o.o., 



6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o prodaji nekretnina u 

Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom, 

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 18. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 18. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora većinom su glasova usvojili zapisnik s 18. sjednice Odbora za 

komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa korištenja 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na 

području 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. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Programa korištenja sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog, te se 

upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

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

statusa općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko (k.č.br. 1573/3 i 1574/4, sve k.o. 

Jastrebarsko) 

Dražen Vinšćak poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke, radi se o dijelu nogostupa na 

Trešnjevci, a sve za potrebe izgradnje rotora na tom dijelu. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko 

(k.č.br. 1573/3 i 1574/4, sve k.o. Jastrebarsko) daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 



 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa općeg dobra kojim 

upravlja Grad Jastrebarsko (k.č.br. 1573/3 i 1574/4, sve k.o. Jastrebarsko), te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

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

statusa javnog dobra (k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. Jastrebarsko) 

Dražen Vinšćak poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke, radi se o česticama paralelno s 

novoizgrađenim nadvožnjakom. 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje 

k.o. Jastrebarsko) daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

(k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. Jastrebarsko), te se upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i donošenje. 

 

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

suglasnosti na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja međusobnih prava i obveza za 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka Mačeka, produžetka ulice 

Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom s trgovačkim društvima 

Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije d.o.o. 

Dražen Vinšćak poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja 

međusobnih prava i obveza za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka 

Mačeka, produžetka ulice Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom s 

trgovačkim društvima Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije 

d.o.o. daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje 

sporazuma u svrhu uređenja međusobnih prava i obveza za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija 

raskrižja ulice Vladka Mačeka, produžetka ulice Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u 

Jastrebarskom s trgovačkim društvima Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste 

Zagrebačke županije d.o.o., te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

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

nekretnina u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom 

Dražen Vinšćak poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke, izrađen je i procjembeni 

elaborat. 

 Otvorena je rasprava. 



Tomislav Ciban pitao je da li su to gradske čestice, ima li zemljište pristupnu cestu te postoji 

li već poznat kupac? 

Marijan Meštrić kazao je da postoji cesta do tih nekretnina. 

Irena Strmečki Šlat kazala je da nema poznatog kupca, već da se natječaj objavljuje jer su 

nam potrebna sredstva u proračunu, te se nada da će se netko javiti. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasn su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj 

zoni Jalševac u Jastrebarskom, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 7.) Razno  

 Otvorena je rasprava. 

Tomislav Ciban predložio je da se po pitanju zimske službe u buduće razmisli kako će se 

provoditi na području Jastrebarskog. S obzirom da se prometnice posipavaju sipinom, nastaje 

problem u kanalizacijskoj mreži koja se u konačnici zaštopava. To će u buduće biti još veći 

problem kada bude napravljen pročistač, i kada će čišćenje eventualnog začepljenja pročistača 

iziskivati znatna financijska sredstva. U pravilu, ne dopušta se posipavanje sipinom gdje 

postoji kanalizacijska mreža, postoje i druge metode. Druga varijanta je da se naplati čišćenje 

slivnika onima koji posipavaju. Postoje nove tehnologije, siguran je da u Zagrebu ne 

posipavaju ceste sipinom. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 19:55 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar          Dražen Vinšćak 


