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SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane
dana 31. siječnja 2018. godine u prostorijama Općine Jakovlje
Započeto u 18,00 sati.
Prisutni vijećnici:
Marijan Capek, predsjednik OV
Matej Jozak
Antun Matešić
Zdravko Poturica
Damir Suhina
Juraj Tuđen
Dražen Kostanjčar
Snježana Bužinec
Srećko Seničić
Zlatko Poturica
Žarko Požnjak
Branko Ivček
Odsutni vijećnici: Ljiljana Klepac
Prisutna općinska načelnica Sanja Borovec i njezin zamjenik Mario Hlad.
Prisutni ispred Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje: Mirela Novoselec Jakševac, Štefica
Podhraški – zapisničar, Milan Ječmenjak i Snježana Šunc.
Sjednici su prisustvovale do završetka 1. točke dnevnog reda predsjednica Povjerenstva za
ravnopravnost spolova u mandatu do rujna 2017. godine Lidija Marinčić te u mandatu od rujna 2017.
godine Anita Seničić.
Prisutni predstavnici medija (TV Zapad, Prigorski kaj i Zaprešićki kraj).
I.
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Capek pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici
prisustvuje potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka. Za dopunom ili izmjenom
predloženog dnevnog reda koji su vijećnici dobili u pozivu sa materijalima nije bilo prijedloga.
Prije nego je dnevni red stavio na glasovanje predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se u
raspravi objedine točka 7. i 8.
Prisutni su prijedlog o objedinjavanju u raspravi točaka 7. i 8. prihvatili JEDNOGLASNO.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje slijedeći:
D n e v n i r e d:
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 21.
prosinca 2017. godine.
1. Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2017. godinu te prijedlog Odluke o
prihvaćanju istih.
2. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za
izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Jakovlje i Popis važećih kandidata za
članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Jakovlje,
b) Izbor članova Savjeta mladih Općine Jakovlje.
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3. Prijedlog za donošenje Statuta Općine Jakovlje.
4. Prijedlog za donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakovlje.
5. Prijedlog za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje
6. Prijedlog za donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti:
a) Odvojak Zagrebačke ceste od kbr. 69 u Jakovlju,
b) Jarčec - od križanja sa Gajevom ulicom prema kbr. 2A u Igrišću.
7. Prijedlog za donošenje Odluke o javnim priznanjima.
8. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Općine Jakovlje.
9. Prijedlog za donošenje Odluke o premještanju Spomen obilježja poginulim hrvatskim
braniteljima u Domovinskom ratu.
10. Prijedlog za donošenje Odluke o otpisu potraživanja.
11. Pitanja i prijedlozi.
Nakon provedenog glasovanja Predsjednik općinskog vijeća utvrdio je da su članovi Općinskog
vijeća JEDNOGLASNO usvojili predloženi dnevni red.
Prišlo se raspravi po točkama dnevnog reda.
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II.
Usvajanje skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 21.
prosinca 2017. godine.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o prihvaćanju skraćenog
zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. prosinca 2017. godine.
Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2017. godinu te prijedlog
Odluke o prihvaćanju istih.
Članovi općinskog vijeća nisu prihvatili Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova
s obzirom da su ZA Izvješća glasovala 4 vijećnika a PROTIV Izvješća glasovalo je 8
vijećnika.
a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Jakovlje i Popis
važećih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Jakovlje,
Odbor za izbor i imenovanje podnio je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Jakovlje i utvrdio da je
ukupno zaprimljeno 5 (pet) kandidatura koje ispunjavaju formalne uvjete, kako slijedi:
1.Kandidat: FILIP KOVAČEC, Jakovlje, Gajeva ulica 72, Igrišće, rođen 11.04.1990.
Zamjenik kandidata: MATIJA COHA, Jakovlje, Zagrebačka 2, rođen 05.09.1992.
2. Kandidat: NIKOLA VRABEC, Jakovlje, Krapinska ulica 14, rođen 09.10.1994.
Zamjenik kandidata: TOMISLAV MINIĆ, Jakovlje, Gajeva ulica 106, Igrišće, rođen: 01.02.1995.
3. Kandidat: PETRA IVČEK, Jakovlje, Fijanova ulica 7, rođena 27.07.1995.
Zamjenik kandidata: VERONIKA ŠAGUD, Jakovlje, Toplička cesta 110, rođena 07.01.1997.
4. Kandidat: MATIJA KLANČIR , Jakovlje, Selnička ulica 33, rođen 25.10.1994.
Zamjenik kandidata: KLAUDIJA CIPEK, Jakovlje, Fijanova ulica 86, rođena 04.06.1995.
5. Kandidat: DARIJO BOROVEC, Jakovlje, Toplička cesta 65, rođen 27.06.1989.
Zamjenik kandidata: ROMANO KEŠKIĆ, Jakovlje, Zagrebačka cesta 180, rođen 23.10.1994.
b) Izbor članova Savjeta mladih Općine Jakovlje.
U Savjet mladih tajnim glasovanjem članova Općinskog vijeća izabrani su:
Kandidat: FILIP KOVAČEC i zamjenik kandidata: MATIJA COHA, sa 11 glasova,
Kandidat: NIKOLA VRABEC i zamjenik kandidata: TOMISLAV MINIĆ, sa 11 glasova,
Kandidat: PETRA IVČEK i zamjenik kandidata: VERONIKA ŠAGUD, sa 11 glasova,
Kandidat: MATIJA KLANČIR i zamjenik kandidata: KLAUDIJA CIPEK, sa 11 glasova
Kandidat: DARIJO BOROVEC i zamjenik kandidata: ROMANO KEŠKIĆ sa 11 glasova.
Prijedlog za donošenje Statuta Općine Jakovlje.
Članovi Općinskog vijeća sa 10 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA donijeli su Statut Općine
Jakovlje.
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Prijedlog za donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakovlje.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Poslovnik Općinskog vijeća Općine
Jakovlje.
5. Prijedlog za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Jakovlje.
6. Prijedlog za donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti:
a) Odvojak Zagrebačke ceste od kbr. 69 u Jakovlju,
b) Jarčec - od križanja sa Gajevom ulicom prema kbr. 2A u Igrišću.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluke o nerazvrstanoj cesti:
a) Odvojak Zagrebačke ceste od kbr. 69 u Jakovlju,
b) Jarčec - od križanja sa Gajevom ulicom prema kbr. 2A u Igrišću.
U raspravi su objedinjene točke
7. Prijedlog za donošenje Odluke o javnim priznanjima.
8. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Općine Jakovlje.
U postupku glasovanja o svakoj točki posebno nakon provedenog glasovanja utvrđeno je da su
članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO donijeli Odluku o javnim priznanjima.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Zaključak o imenovanju Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje u koji su imenovani Sanja Borovec, predsjednica
Povjerenstva, članovi Marijan Capek, Zlatko Poturica, Dražen Kostanjčar i Antun Matešić
9. Prijedlog za donošenje Odluke o premještanju Spomen obilježja poginulim hrvatskim
braniteljima u Domovinskom ratu.
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (11 ZA i 1 SUZDRŽAN) članovi Općinskog vijeća
donijeli su Odluku o premještanju Spomen obilježja na način da se isto premjesti s postojeće
lokacije u prednji dio Parka u centru Jakovlja.
10. Prijedlog za donošenje Odluke o otpisu potraživanja.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o otpisu potraživanja u ukupnom
iznosu od 319.135,73 kuna i to s osnove:
komunalne naknade u iznosu od 195.183,51 kuna
grobne naknade u iznosu od 92.971,71 kuna
sufinanciranja asfaltiranja nerazvrstanih cesta u iznosu od 5.980,51 kuna
komunalnog doprinosa u iznosu od 25.000,00 kuna
11. Pitanja i prijedlozi.
Zlatko Poturica navodi da na benzinskoj postaji Zapad opet se pojavilo smeće cca 4-5 kamiona
građevinskog otpada.
Načelnica je navela da je vlasnik parcele bio u Općini i to bi se idući tjedan trebalo riješiti.
Načelnica je upoznala vijećnike da su nabavljeni tableti, napravit će se izjave staviti, mailovi i
vijećnici će biti pozvani kad će ih moći podići u Općini.
Branko Ivček pita tko je nadležan za čišćenje smeća oko dućana, Trgostil ili Općina.
Načelnica je odgovorila da prostor kod dućana i parking treba čistiti Trgostil. Tijekom prošle
godine po ljetu su više puta slani mailovi za to, isto tako i za održavanje živice, oni prebacuju na
vlasnika kafića, navode da nemaju ljudi, nemaju osobe koja bi samo to radila i slično, treba ih
više puta zvati.
Branko Ivček predlaže da radnici s groblja to očiste i neka se račun pošalje Trgostilu te pita za
granicu Općine i Stubičke Slatine, gledao je na geoportalu da li je to greška ili nešto drugo i
Igrišće spada pod Stubičku Slatinu.
Načelnica navodi da je to katastarska općina, to nema veze s granicom naselja jer Igrišće je
cijelo na k.o. Stubička Slatina.
Juraj Tuđen nadovezuje se na raspravu oko održavanja Trgostila te konstatira da se otpadne
vode puštaju u park.
Načelnica je odgovorila da je i to jedan od problema koji se pokušava riješiti, više puta su
kontaktirani da se zajednički riješi problem puštanja otpadnih voda u park ali nikako oni nemaju
vremena, ali to se mora riješiti.
4.
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Žarko Požnjak moli da se uputi dopis Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije jer
postoji problem cesta od pumpe prema Kraljevom Vrhu i prema Bistri, nema središnje crte i to
jako utječe na sigurnost prometa. Također navodi da je dosta pojačan promet cestom
Stubičke-Kraljev Vrh-Bistra jer si vjerojatno ljudi iz Zagorske županije skraćuju put.
Načelnica je odgovorila da je već pisano za to, ali je dobiven negativan odgovor uz
obrazloženje da je cesta preuska. Navela je da će Općina sama izmjeriti širinu jer joj se čini da
ima dovoljno širine da se povuče središnja crta.
Žarko Požnjak pita da li se sredstva od tužbe dobivena krajem prošle godine na ime naknade
za korištenje plinske mreže cca 2,5 milijuna kuna to su sredstva koja nisu izvorni prihodi općine
mogu li se sredstva raspodijeliti po mjesnim odborima barem određeni postotak da si mjesni
odbori mogu napraviti neke svoje komunalne zahvate. Treba dati šansu mjesnim odborima da
osjete da su nešto dobili i da si komunalne stvari urede.
Načelnica je odgovorila da kada se radi bilo koja akcija gleda se da sva mjesta budu jednako
zastupljena, isto tako je sada u planu asfaltiranje ulica jedna će biti u Igrišću, jedna u Jakovlju
jedna u Kraljevom Vrhu. Konkretno u Jakovlju Zagrebačka od kbr. 176-178 (prema
Bobolinskom), u Igrišću Jarčec-odvojak, u Kraljevom Vrhu ulica Marka Šimunića, još je
planirana Toplička od kbr. 6a-12, Zagrebačka odvojak prema kbr. 69, tu su i projekti od prije za
5,5 km cesta, ići će i projektiranje još 3,5 km cesta, prioritet su ceste, nogostupi, napravljen je
projekt za izradu nogostupa-kritične točke u Topličkoj u Zagrebačkoj nastavak do Svete
Doroteje, u Topličkoj kod Vrhovec Vida, kod Kokota i Belinića to je u prvoj fazi, a dalje će se
vidjeti kakvi će biti prioriteti.
Dražen Kostanjčar nadovezao se na g. Požnjaka te je naveo da se slaže sa prijedlogom za
mjesne odbore, predsjednik MO u Kraljevom Vrhu je iz stranke g Požnjaka, sredstva koja su
bila određena za uređenje zdenca to nije dovršeno može li on objasniti nešto oko toga.
Žarko Požnjak navodi da može objasniti te pita g. Kostanjčara da li je on član MO što je ovaj
potvrdio te ga je g. Požnjak upozorio da je pitanje upućeno na krivu adresu to se treba riješiti u
okviru Mjesnog odbora.
Drugih pitanja nije bilo.
Dovršeno u 19,15 sati.
Zapisničar:
Štefica Podhraški

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
JAKOVLJE
Marijan Capek

