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Naručitelj izrade Plana:
Grad Jastrebarsko

Gradonačelnik: 
Zvonimir Novosel, dipl.ing.

Nositelj izrade Plana:
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni 
sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Pročelnica:
Irena Strmečki Šlat, dipl.iur.

Zamjenik pročelnice:
Marijan Meštrić, dipl.ing.arh.

Stručni izrađivač Plana:
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Ravnateljica Zavoda: 
Željka Kučinić, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj izrade Plana:
Ana Sivrić Mihelić, dipl.ing.arh.

Stručni tim u izradi Plana:

Ana Sivrić Mihelić, dipl.ing.arh.

Željka Kučinić, dipl.ing.arh.

Andrea Galić, dipl.ing.građ., univ.spec.oeccoing

Suzana Vujčić, dipl.ing.arh.

Roberta Pišpek, dipl.ing.građ.
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Sadržaj:

1. Postupak izrade i donošenja
IX.  izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko

2. Odluka o izradi Plana

3. Zahtjevi javnopravnih tijela za izradu Plana, inicijalni zahtjevi 
građana i Grada, te zahtjevi iz Javne rasprave

4. IX. izmjene i dopune Plana

▪ usklađivanje administrativnih granica sa službenim podacima 

(DGU)

▪ proširenje / smanjenje / formiranje / prenamjena građevinskog 

područja naselja i gp izdvojene namjene izvan naselja

▪ brisanje korekcije postojeće trase željezničke pruge u istraživanju 

i planiranog nadvožnjaka, dodavanje željezničko - cestovnih 

prijelaza u razini, planirane lokalne ceste i korekcija trase pruge 

za poseban promet (industrijski kolosijek)

▪ određivanje koridora alternativne trase željezničke pruge i 

sabirnog kanala uz autocestu A1

▪ smanjenje površine za športski aerodrom – letjelište

▪ dodavanje lokacije prekidne komore i korigiranje podataka za 

vodospreme

▪ izmjena granice područja obvezne izrade UPU-a

▪ smanjenje obuhvata područja park šume Gović u prijedlogu za 

zaštitu i memorijalnog područja u istraživanju

▪ izmjene Odredbi za provođenje
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▪ provodi se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („NN“, br. 153/13,

65/17 i 114/18), te u skladu s važećim Pravilnikom o sadržaju, mjerilima

kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu

elaborata prostornih planova („NN“, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11).

▪ započet je temeljem Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja Grada Jastrebarsko („Službeni vjesnik Grada

Jastrebarskog“, br. 4/18).

1. Postupak 
izrade i 
donošenja
IX.  izmjena i 
dopuna 
PPUG 
Jastrebarsko
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Ciljevi izrade:

▪ proširenje građevinskog područja naselja u dijelu gospodarske (poslovne) 
zone Jalševac,

▪ razmatranje mogućnosti proširenja građevinskog područja naselja uz prostor 
bivše Vojarne u Jastrebarskom,

▪ manja proširenja ostalih građevinskih područja naselja u skladu sa 
zahtjevima,

▪ razmatranje mogućnosti formiranja zone ugostiteljsko-turističke namjene-
autokamp,

▪ usklađivanje željezničke pruge i prostora uz prugu s novim podacima HŽ 
infrastrukture,

▪ razmatranje mogućnosti izmjena cestovnog prometa na području Grada,

▪ mogućnost izmjena uvjeta za postavljanje reklamnih panoa i stupova 
(totema),

▪ izmjene i dopune provedbenih odredbi,

▪ usklađivanje administrativnih granica sa službenim granicama iz Središnjeg 
registra prostornih jedinica (DGU),

▪ usklađivanje prostorno planskih rješenja s prihvaćenim zahtjevima, 
mišljenjima i primjedbama javnopravnih tijela, te ostalih sudionika u postupku 
izrade i donošenja Plana.

Obuhvat Plana = cjelokupno područje Grada Jastrebarskog.

2. Odluka o 
izradi Plana
(SVGJ 4/18)
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Zahtjevi za izradu plana:

➢ obrađeno je 17 zahtjeva javnopravnih tijela (DUZS, HEP – Elektra 

Karlovac, HAKOM, Zg županija – UO, Plinacro, HŠ, Montcogim-

plinara, MP, HAC, HACZ, HŽ, MUP, Vode Jastrebarsko, MORH, 

MZOIE) - svi zahtjevi su prihvaćeni

➢ obrađeno je 39 zahtjeva pravnih i fizičkih osoba:

▪ 3 zahtjeva nije bilo moguće usvojiti prema 

čl. 104. Prostornog plana Parka prirode 

Žumberak - Samoborsko gorje 

▪ 1 zahtjev nije bilo moguće usvojiti prema 

čl. 87. i 129. Prostornog plana 

Zagrebačke županije

➢ obrađeno je 22 zahtjeva Grada Jastrebarskog.

Javna rasprava (26.11. - 03.12.2018.)

➢ sudjelovalo je ukupno 16 sudionika (11 javnopravnih tijela i 5 fizičkih 

osoba) 

➢ zaprimljeno je 18 mišljenja / prijedloga / primjedbi (prihvaćeno 13 / 

nije prihvaćeno 2 / djelomično prihvaćeno 3)  

Ponovna Javna rasprava (17. - 24.12.2018.)

➢ zaprimljeno je 6 mišljenja / prijedloga / primjedbi (prihvaćeno 5 / 

nije prihvaćeno 1)

3. Zahtjevi 
javnopravnih 
tijela za 
izradu Plana, 
inicijalni 
zahtjevi 
građana i 
Grada, te 
zahtjevi iz JR
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Nakon Javne rasprave Plan je 
dopunjen u grafičkom dijelu.

Prihvaćeno

Neprihvaćeno



4. IX. izmjene 
i dopune 
Plana

USKLAĐIVANJE GRANICE 
GRADA I NASELJA s 
podacima dobivenim od 
Državne geodetske uprave 
(DGU) - Središnji registar 
prostornih jedinica (SRPJ) 
2018.

U kartografskim prikazima 
1:5.000 korištene su nove 
službene geodetske podloge:
Digitalni katastarski plan –
DKP (Državna geodetska 
uprava, lipanj 2018. godine).

Mijenjaju se svi kartografski 
prikazi
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4. IX. izmjene 
i dopune 
Plana

PROŠIRENJE/
SMANJENJE/
PRENAMJENA/
FORMIRANJE 
GRAĐEVINSKOG 
PODRUČJA

temeljem Odluke o izradi 
Plana, temeljem inicijalnih 
zahtjeva i zahtjeva iz JR. 

Mijenjaju se kartografski 
prikazi 1. i 4.
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4. IX. izmjene 
i dopune 
Plana
▪ PROŠIRENJE 
GRAĐEVINSKOG 
PODRUČJA NASELJA U 
DIJELU GOSPODARSKE 
(POSLOVNE) ZONE 
JALŠEVAC (21,4 ha)

▪ PROŠIRENJE 
GRAĐEVINSKOG 
PODRUČJA NASELJA UZ 
PROSTOR BIVŠE 
VOJARNE (16,2 ha)

▪ SMANJENJE 
GRAĐEVINSKOG 
PODRUČJA IZDVOJENE 
NAMJENE ŠPORTSKO –
REKREACIJSKE (46,8 ha)
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4. IX. izmjene 
i dopune 
Plana

MIJENJAJU SE 
GRAĐEVINSKA 
PODRUČJA U NASELJIMA: 

Jastrebarsko, Breznik 
Plešivički, Celine, Cvetković, 
Dragovanšćak, Čabdin, Čeglje, 
Donja Reka, Goljak, Gornja 
Reka, Grabarak, Guci 
Draganički, Ivančići, Izimje, 
Pavlovčani, Petrovina, Prhoć, 
Rastoki, Redovje, Toplice, 
Vlaškovec, Volavje, Vranov 
Dol, Zdihovo. 

Povećanje GPN + 30,31 ha 
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4. IX. izmjene 
i dopune 
Plana
BRISANJE PLANIRANE 
DEVIJACIJE - korekcija 
postojeće željezničke pruge za 
međunarodni promet u 
istraživanju i planiranog 
nadvožnjaka.

DODAVANJE željezničko -
cestovnih prijelaza u razini i 
planirane lokalne ceste. 

SMANJENJE površine za 
športski aerodrom - letjelište

Mijenjaju se kartografski 
prikazi 1. i 4.
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4. IX. izmjene 
i dopune 
Plana
ODREĐIVANJE  
KORIDORA alternativne trase 
željezničke pruge i sabirnog 
kanala uz autocestu A1 na 
području UPU GZ Jalševac u 
širini 110m. 

KOREKCIJA trase pruge za 
poseban promet (industrijski 
kolosijek).

Mijenjaju se kartografski 
prikazi 1. i 4.
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4. IX. izmjene 
i dopune 
Plana

OZNAČAVA SE POZICIJA 
PREKIDNE KOMORE 
(klorinatorske stanice) 
PRILIPJE.

KORIGIRANJE PODATAKA 
O KAPACITETIMA 
VODOSPREMA. 

Mijenja se kartografski prikaz 
2.3.
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4. IX. izmjene 
i dopune 
Plana
IZMJENA 
PODRUČJA  OBVEZNE 
IZRADE UPU-a

▪ UPU gospodarske zone 
Jalševac

▪ UPU Rakitovica II
▪ UPU neuređenog dijela 

građevinskog područja u 
naselju Donji Desinec

SMANJENJE 
obuhvata područja park šume 
Gović u prijedlogu za zaštitu i
memorijalnog područja u 
istraživanju

Mijenjaju se kartografski 
prikazi 3.1. i 4.
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Rakovec

Izmjene Odredbi za provođenje odnose se na:

▪ nazivlja za cestovne i komunikacijske građevine

▪ uvjeti smještaja građevina za gospodarenje otpadom u GPN 

▪ uvjete smještaja reklamnih stupova i panoa

▪ uvjete smještaja gospodarskih građevina s izvorom zagađenja

▪ uvjete za smještanje ograda i parterno uređenje

▪ uvjete uređenja građevnih čestice proizvodne i poslovne te infrastrukturne 

namjene

▪ uvjete gradnje u izdvojenim zonama gospodarske namjene

▪ zajednički infrastrukturni koridor alternativne trase pruge i sabirnog kanala uz 

autocestu A1

▪ uvjet za zahvate unutar zaštitnog pojasa prema posebnom propisu

▪ uvjeti za potrebni broj parkirališnih mjesta u UPU GZ Jalševac

▪ uvjeti za zahvate u zaštitnom pojasu/u blizini autoceste A1

▪ uvjete za utvrđeni zaštitni koridor magistralnog plinovoda

▪ uvjete za zaštitni koridor magistralnog plinovoda

▪ brisanu trasu željezničke pruge u istraživanju

▪ naziv u međuvremenu donesenog posebnog propisa

4. IX. izmjene 
i dopune 
Plana

Mijenjaju se točke
5., 9., 20., 31., 44., 56., 57., 65., 
97., 103., 104., 113., 114.,116., 
119., 124., 125., 127., 170., 
193. i 207., te se dodaje točka 
121.a
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Hvala na pažnji.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

www.zpuzz.hr

Zagreb, siječanj 2019.


