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PRIJEDLOG TOČKA

4.

Na temelju članka 8. Statuta općine Jakovlje, (Službeni glasnik općine Jakovlje 2/13), članka 6.
Odluke o javnim priznanjima općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/03, 8/09 i 1/13)
općinsko vijeće Općine Jakovlje na ___. sjednici održanoj dana _____ 2017. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje
I.
Ovim Zaključkom dodjeljuju se za 2016. godinu javna priznanja Općine Jakovlje kako slijedi:
Red
, br,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Osoba ili subjekt koji je
predložen
ANAMARIJA SUHINA

Obrazloženje prijedloga

Članica kluba Titan Gym. članica
kickbox i savate Hrvatske
reprezentacije,
Osvojila 1. Mjesto na prvenstvu
hrvatske u K1, seniorke do 55 kg, i
savate combat u kategoriji juniora
do 56 kg 2016.
MARIJAN CAPEK
Umirovljeni dočasnik HV invalid
domovinskog rata. Sudjelovao u
obrani grada Vukovara 1991,
zarobljen i odveden u srpski logor.
Živi u Jakovlju i djeluje u raznim
udrugama
MARIN HLAD
Član Hrvatske tehničke
reprezentacije, osvojio više 1. mjesta
na raznim natjecanjima u Hrvatkoj i u
inozemstvu u taekwondo-u
LD VEPAR JAKOVLJE 70 g. rada i djelovanja na području
zaštite divljači, brige o prirodi i
okolišu
NK VRH KRALJEV
45 g. neprekidnog djelovanja i rada s
VRH
mladima i postignute sportske
rezultate
DVD KRALJEV VRH
40 godina uspješnog i kvalitetnog
rada,
unapređivanje
kvalitetnih
međuljudskih odnosa, okupljanje
mladih i redovno osposobljavanje u
vatrogasnim zvanjima
KARLA COHA
Učenica 8. razreda OŠ Jakovlje, na
državnom natječaju „Moja prva
knjiga“ osvojila je 2. nagradu za
svoju slikovnicu „Mala Iris“, a u
županijskom natjecanju u čitanju na
glas osvojila je 1. mjesto

Predlagač

Vrsta
priznanja
Diploma

MO Jakovlje

Diploma

MO Jakovlje

Plaketa

MO Jakovje

Povelja

Općinska
načelnica

Plaketa

Općinska
načelnica

Plaketa

Općinska
načelnica

Diploma

Općinska
načelnica

8.

MARICA GORSKI

9.

IVICA CRNICA

10.

MILKA KOVAČIĆEK

11.

KUBURAŠKO
DRUŠTVO „TRI
KRALJA“ JAKOVLJE
TKD JAKOVLJE

12.

Dugogodišnji aktivni volonterski rad Plaketa
u raznim udrugama na području
općine Jakovlje
Liječnik
obiteljske
medicine, Plaketa
članstvom u brojnim liječničkim
društvima i rdnim skupinama aktivno
pridonosi poboljšanju uvjeta u
zdravstvu
Za pomaganje i humani pristup djeci Zahvalnica
Promovira Općinu Jakovlje na Diploma
raznim manifestacijama i promiču
tradicionalni običaj pucanja iz kubura
Ekipni prvaci Županije u tehnici, Diploma
osvojili u 2016. preko 100-njak
medalja i velik broj pehara, okupljaju
velik broj članova i organiziraju
humanitarne akcije.

Povjerenstvo za
ravnopravnost
spolova OJ
Povjerenstvo za
ravnopravnost
spolova OJ

Povjerenstvo za
ravnopravnost
spolova OJ
TKD Jakovlje i
Ivana Porzižek
KD „Tri kralja“

II.

Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Općine.

PREDSJEDNK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE
Stjepan Jagušt.
.

