Uložena velika sredstva u uređenje groblja na
području grada
31.10.2014. Nakon donošenja nove Odluke o upravljanju grobljima na području grada Jastrebarskog,
iz gradskog proračuna izdvojena su velika sredstva za njihovo uređenje o čemu smo porazgovarali s
gradonačelnikom Novoselom

Na području grada Jastrebarskog postoje mjesna groblja Cvetković, Domagović, Dragovanšćak, Gorica
Svetojanska, Gornja Kupčina, Gornji Desinec, Pavlovčani, Petrovina, Plešivica, Slavetić, Stankovo,
Volavje i gradsko groblje Jastrebarsko koja su u vlasništvu Grada Jastrebarskog, a prema novoj Odluci
usvojenoj na Gradskom vijeću njima upravlja trgovačko društvo Groblja Jastrebarsko d.o.o. Po novoj
Odluci, sahrane će se održavati od ponedjeljka do subote, i to ljeti do 20, a zimi do 17 sati, a iznimno i
nedjeljom, blagdanom i praznikom. Popodnevni ukopi i ukopi subotom ne predstavljaju ukope izvan
radnog vremena, a samim tim niti dodatne troškove. Nakon donošenja Odluke o upravljanju grobljima
porazgovarali smo s jaskanskim gradonačelnikom Zvonimirom Novoselom kako bi pojasnili neke
nedoumice vezane za njeno provođenje.

Je li zapravo točno da su groblja u vlasništvu Grada već cijeli niz godina?
-Nakon donošenja Zakona o grobljima u Hrvatskom saboru još prije petnaestak godina, groblja su u
gruntovni i katastru u vlasništvu Grada Jastrebarskog. U međuvremenu je Grad otkupljivao i neke čestice
koje su bile u privatnom vlasništvu, gradio mrtvačnice. Sada ćemo i legalizirati sve objekte na grobljima,
u što će biti utrošen veliki novac, i normalno je da riješimo i pitanje upravljanja grobljima. Nažalost, to
se pitanje godinama guralo pod tepih, a i kada se htjelo nešto riješiti, na ovom se pitanju politiziralo, a
pojedinci su na tome skupljali političke poene, iako to nema ama baš nikakve veze s politikom, niti s
političkim strankama. Nakon toliko godina to se naprosto mora riješiti, bez obzira tko bio gradonačelnik
ili koja opcija bila na vlasti, jer u protivnom ljudima koji su upravljali grobljima, a moram reći da je
većina to radila savjesno i pošteno, nažalost prijeti kažnjavanje.
Na Gradskom vijeću spominjalo su se neki Zakoni prema kojima ima više načina upravljanja
grobljima?
-Točno je da je upravljanje grobljima riješeno zakonom, čak nekoliko zakona govori o tome. Međutim
pojedinci su opet skloni tumačiti zakone kako to njima odgovara. Odgovorno tvrdim da grobljima može
upravljati samo tvrtka ili društvo koje je u vlasništvu Grada. Ne postoji drugi model. Možete pogledati sve
općine ili gradove kako su to riješili i vidjet ćete da grobljima upravljaju komunalna društva u vlasništvu
lokalne samouprave. Sve ostalo je protuzakonito. Trudimo se da kao Grad budemo primjer mnogima, i to
zaista jesmo, a na pitanju provođenja Zakona o grobljima smo na samom začelju.

Što sve to znači za građane. Hoće li im pogrebne usluge u velikoj mjeri poskupjeti?
Vodili smo računa da se našim građanima neće ništa značajnije mijenjati, i ne znam zašto pojedini ljudi i
dalje koriste ovu situaciju baratajući nekim nebuloznim ciframa kako bi namjerno zbunili i plašili
ljude. Grobna naknada koju su i do sada svi , na ovaj ili onaj način plaćali, plaćat će i dalje, i to 30
posto manje u odnosu na cijenu koja vrijedi za gradsko groblje u Jastrebarskom. To je oko 80 kuna
godišnje za jedno grobno mjesto, i oko 150 kuna za dva grobna mjesta, a plaća se u dvije rate
godišnje. Visina naknade za dodjelu novog grobnog mjesta na mjesnim grobljima iznositi će
dvostruko manje od naknade za dodjelu grobnog mjesta na gradskom groblju Jastrebarsko. Troškovi
ukopa također će biti znatno manji od onih koji sada vrijede za groblje u Jastrebarskom, gdje će se
također cijena ukopa značajnije mijenjati na niže. Kao i do sada pri organizaciji pogreba mogu
sudjelovati članovi vatrogasnih, lovačkih i sličnih društava. Razumijem ljude da ih sve zanima, ali ne
razumijem one koji namjerno na ovom pitanju na koje smo svi osjetljivi sakupljaju političke poene.

Što moraju učiniti dosadašnji korisnici grobnih mjesta na mjesnim grobljima?
-Dosadašnji korisnici grobnih mjesta nastaviti će bez naknade koristiti ista, uz uvjet da do 1. prosinca
2014.godine dostave osobno ili putem punomoćnika tvrtki Groblja Jastrebarsko Zahtjev za donošenje
rješenja o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, i to bez naknade.
Na kraju moram reći još i to da smo iz gradskog proračuna izdvojili nekoliko stotina tisuća kuna kako
bismo za ovaj blagdan Svih svetih uredili sva naša groblja, a imamo ih čak 13.
Na grobljima u Cvetkoviću, Domagoviću i Gornjoj Kupčini napravljena su i ugrađena kovana dvokrilna
vrata. Na gotovo svim grobljima uređene su staze, pokošena trava, uređene živice i uklonjena osušena
stabla i nagomilani građevinski otpad. Za sva groblja nabavljeni su i ugrađeni oglasni ormarići. Postavljeni
su koševi za otpad i kontejneri za otpadne lampione.
Zbog svega toga siguran sam da će naši građani veoma brzo uvidjeti da će se na svim grobljima standard
značajno dići, a time ćemo na najbolji mogući način pokazati kako nam je stalo da ovo pitanje riješimo
na način najprihvatljiviji za naše sugrađane.

