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OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA:022-01/18-01/04
URBROJ:238/11-03/1-18-1
Jakovlje, 21. ožujka 2018.
IZVJEŠĆE
O RADU OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE JAKOVLJE
OD 01.07.2017. – 31.12.2017.

1. GOSPODARSTVO:
-

-

-

sudjelovanje u projektu NEWLIGHT – rekonstrukcija, modernizacija i upravljanje
sustavom javne rasvjete Općine Jakovlje,
sastanci sa tvrtkama, te upoznavanje sa njihovim proizvodima vezano za rekonstrukciju,
modernizaciju i upravljanje sustavom javne rasvjete Općine Jakovlje,
donošenje Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja
sustavom javne rasvjete Općine Jakovlje (projekt NEWLIGHT) . Projekt će se provesti na
način da se javna rasvjeta rekonstruira putem nabave usluge leasinga (usluga najma
rasvjetnih tijela na rok od 5 godina),
sastanci sa predstavnicima pravne osobe „ZAGORSKI VODOVOD“ d.o.o., vezano za
izgradnju vodovodne mreže u Općini Jakovlje – naselje Kraljev vrh,
sastanak sa predstavnicima pravne osobe „HRVATSKE VODE“ , vezano za izgradnju
kanalizacijske mreže na području Općine Jakovlje u suradnji sa Zagorskim vodovodom u
sklopu Aglomeracije Jakovlje,
sastanak sa predstavnicima pravne osobe „HRVATSKE VODE“, vezano za čišćenje i
održavanje potoka i kanala, koji su u ingerenciji HRVATSKIH VODA,
sastanci sa mogućim investitorima u poslovnoj zoni,
sastanci sa predstavnicima tvrtke „LAGERMAX HRVATSKA“ d.o.o., vezano uz izgradnju
pristupne prometnice u industrijskoj zoni,
sudjelovanje na provedbi razvoja cikloturizma Zagrebačke županije,
sudjelovanje na sastancima vezano za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
sudjelovanje na sastancima vezano uz Urbanu aglomeraciju Zagreb,

2. GOSPODARENJE OPĆINSKOM IMOVINOM
-

nalog za izdavanje rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
u prostoru i rješenja o visini komunalnog doprinosa,
nalog za izdavanje Izvatka otvorenih stavaka prilikom slanja računa za komunalnu
naknadu, naknadu za uređenje voda i grobnu naknadu,
poslovi vezani uz stečajni postupak Nogometnog kluba Igrišće,
izvođenje projekta na sanaciji krovišta, te unutarnje uređenje prostora kojeg koristi
Nogometni klub Dinamo – Jakovlje,
izvođenje projekta na unutarnjem uređenju zgrade primarne zdravstvene zaštite u
Jakovlju,
čišćenje unutrašnjosti prostora zgrade mrtvačnice, kao i okoliša,
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-

-

-

farbanje unutrašnjosti prostora zgrade mrtvačnice, vanjskih zidova, zamjena vanjskih
rasvjetnih tijela, farbanje žardinjera i klupa oko mrtvačnice, kao i žardinjera i klupa na
samom groblju Kraljev Vrh,
pokrenut postupak izrade nove web stranice Općine Jakovlje,
izvođenje radova vezano za izgradnju prolaza do sanitarnog čvora iz prostorije koja se
nalazi u prizemlju zgrade Općine, a koju koriste Udruge,
u tijeku je postupak sa Republikom Hrvatskom zbog uknjižbe državne imovine u
općinsko vlasništvo,
kupnja traktorske kosilice za održavanje zelenih površina,
pokrenuti postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa za zgradu koju koristi
Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, zgradu i nogometni teren koji koristi
Nogometni klub Vrh – Kraljev Vrh, zemljište u Igrišću (okretište),
pokrenut postupak izrade geodetskog elaborata za upis u zemljišne knjige zgrade
mrtvačnice u Kraljevom Vrhu,

3. OBRAZOVANJE, SOCIJALNI PROGRAM, KULTURA, PROMIDŽBA
-

-

održani sastanci sa ravnateljem Crvenog križa Zaprešić, vezano uz prava koja mogu
ostvariti naši mještani,
financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za sve mještane koji su do 31. prosinca
2017. godine navršili 75 godine i više,
osigurani besplatni udžbenici svim učenicima od 1. do 8. razreda Osnovne škole Jakovlje,
Područne škole Igrišće i Područne škole Kraljev Vrh,
osigurane slikovnice „DARUJMO PRVAŠIĆE“ za sve učenike prvog razreda Osnovne
škole Jakovlje, Područne škole Igrišće i Područne škole Kraljev Vrh,
sanirano školsko igralište u Područnoj školi Kraljev Vrh i Područnoj školi Igrišće postavljeni novi koševi, obojani golovi, zamijenjene mreže, postavljen gol za mali
nogomet,
sufinanciranje boravka sve djece s područja općine u vrtićima,
sufinanciranje prijevoza vrtićke djece na dodatne aktivnosti,
kupljeni pokloni za učenike nižih razreda Osnovne škole Jakovlje, Područne škole Igrišće
i Područne škole Kraljev Vrh, te za polaznike vrtića i predškole za Svetog Nikolu,
financiranje prehrane za učenike slabijeg imovnog stanja u Osnovnoj školi Jakovlje,
Područnoj školi Igrišće i Područnoj školi Kraljev Vrh,
sufinanciranje održavanja Sajma mogućnosti (u suradnji sa PP Zaprešić),
sufinanciranje prijevoza redovnih učenika i redovnih studenata, te invalida, korisnika
zajamčene minimalne naknade, kao i osoba starijih od 65 godina,
raspisan natječaj za dodjelu stipendija Općine Jakovlje,
redovita isplata stipendija za srednjoškolce i studente,
redovito isplaćivana pomoć za novorođenčad,
redovito se sufinanciraju potrebe korisnika socijalne pomoći,
sufinanciraju se troškovi za djecu s posebnim potrebama u Centru za autizam, Centru za
rehabilitaciju Zagreb – radionica Zaprešić, te dijela troškova terapijskog jahanja i plivanja,
redovito financiranje rada klubova i udruga, prema Odluci i Ugovorima,
redovno informiranje mještana putem novina „Prigorski kaj“, „Zaprešićki kraj“, web
stranice Općine Jakovlje, Televizije Zapad, te Radio Stubice,
redovito financiran rad Vatrogasne zajednice općine,

4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
-

sastanci sa projektantima vezano za izradu projektne dokumentacije sanacije klizišta u
Svetoj Doroteji,
sastanci sa projektantima vezano za izradu projektne dokumentacije semaforizacije na
raskrižju Topličke ulice, Stubičke ceste i Jakovljanske ulice,
priprema dokumentacije vezano za prijavu na natječaj otvoren od strane Ministarstva
unutarnjih poslova - semaforizacija na raskrižju Topličke ulice, Stubičke ceste i
Jakovljanske ulice,
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-

-

-

-

-

-

-

-

sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta, saniranje udarnih rupa na asfaltiranim
prometnicama, navažanje bankina, navoz kamenog materijala na makadamske
prometnice, čišćenje odvodnih kanala, te uništavanje nepoželjne vegetacije – košnja
trave, uklanjanje raslinja uz prometnice,
održani sastanci sa predstavnicima ŽUC-a, vezano za sanaciju i održavanje županijskih
cesta, navažanje bankina, te uništavanja nepoželjne vegetacije – košnja trave, uklanjanje
raslinja uz prometnice,
održani sastanci za predstavnicima ŽUC-a vezano za proširenje Zagorske ulice,
asfaltiranje županijske ceste od Kraljevog Vrha do Strmca, te županijske ceste u
Kraljevom Vrhu od Jantona do Trgostila d.d.,
održani sastanci sa predstavnicima ŽUC-a, te sa načelnikom Općine Bistra, vezano za
asfaltiranje županijske ceste od Gornje Bistre do Kraljevog Vrha (ista asfaltirana u 11.
mjesecu 2017. godine),
popisivanje lokacija odvodnih kanala koji su u ingerenciji Hrvatskih voda, za plan čišćenja
i održavanja istih u 2018. godini,
postavljena prometna i turistička signalizacija na području Općine Jakovlje,
postavljena prometna ogledala na nerazvrstanim cestama na izlazima iz sporednih ulica
gdje je slaba preglednost,
održani poslovni sastanci vezani uz sanaciju ispuštanja odvodnje trgovačkog društva
TRGOSTIL d.d. u park ispred Općine,
izgradnja zelenih otoka na području Općine Jakovje – izgrađeno pet zelenih otoka,
postavljanje reklamnog panoa sa led rasvjetom u centru Jakovlja ispred trgovačkog
društva TRGOSTIL d.d.,
priključak e-punionice, uređenje okoliša, te označavanje parkirnog mjesta za istu,
izrada zastava Republike Hrvatske i zastava Općine Jakovlje,
poslovi vezani uz nabavu božićne jelke, adventskog vijenca, te popravaka božićnih
pahulja,
popravak i zamjena neispravnih žarulja javne rasvjete na području općine, zamjena
živinih rasvjetnih tijela sa štednim led rasvjetnim tijelima,
u suradnji sa Udrugom žena Općine Jakovlje „DORA“ uređen prostor ispred zgrade
primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju,
u suradnji sa Županijskim cestama riješena odvodnja u Zagrebačkoj ulici kod Đunđek
Zlatka,
zamijenjeni stupovi javne rasvjete, na koja su postavljena led rasvjetna tijela – odvojak
Zagrebačke ulice od kućnog broj 52 – 76,
sastanci sa projektantima za izgradnju reciklažnog dvorište, te predstavnicima
Regionalne razvojne agencije vezano uz prijavu projekta za izgradnju reciklažnog
dvorišta na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike,
poslovi vezani uz prijavu projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta, na natječaj otvoren
od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike,
sastanci sa sanitarnom inspektoricom i predstavnicima lokalnog vodovoda u Kraljevom
Vrhu koja je u ingerenciji Eko udruge zaštite pitkih voda Orlove stijene te rješavanja
problema oko pogoršanog kemijskog stanje vode,
donošenje Odluke o ograničenju korištenja vode na području Kraljevog Vrha,
osiguranje pitke vode stanovnicima Kraljevog Vrha cisternama,
osiguranje pitke vode djeci koja pohađaju Područnu školu Kraljev Vrh galonima pitke
vode,
radovi na priključku vode na zadnjoj točki javnog vodovoda u Kraljevom vrhu, kako bi se
svim stanovnicima Kraljevog Vrha osigurala pitka voda, do priključka na javni vodovod,
zbog toga što po nalazima Zavoda za javno zdravstvo, voda iz lokalnog vodovoda u
Kraljevom Vrhu i dalje ne zadovoljava kemijsko stanje vode za piće,
održana Javna tribina u Kraljevom Vrhu, zajedno sa direktorom Zagorskog vodovoda,
vezano za izgradnju vodovodne mreže na području cijelog naselja Kraljev Vrh,
održani sastanci sa predstavnicima Hrvatskog društva likovnih umjetnika, vezano za
uređenje okoliša oko Dvorca Sixta,
proširenje vodovodnih i plinskih mreža,
postavljena svjetlosna signalizacija za označavanje pješačkog prijelaza,
predan zahtjev Ministarstvo prometa za promjenu statusa ceste sa nerazvrstane ceste u
županijsku cestu - Ulica Svete Doroteje i Igriška ulica,
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-

održani sastanci u Ministarstvu prometa, te sa predstavnicima Hrvatskih cesta vezano
za rješavanje problema izlaska na Zagorsku magistralu sa Zagorske ulice,
održani sastanci sa predstavnicima ELEKTRE vezano uz rješavanje problema proširenja
trafostanice u Fijanojoj ulici,
postavljena zaštitna ograda na autobusnoj stanici za školski autobus u Zagrebačkoj ulici,
obnovljen Ugovor o najmu za baznu stanicu T-com-a,
čišćenje parka od nepoželjnog i suhog raslinja,
pokrenut postupak izrade geodetskog elaborata za dio Zagrebačke ulice 75a i Jarčec,

5. ZDRAVSTVO
-

na zahtjeve građana, rješavani problemi sa psima lutalicama,
poslovi vezani uz Zakon o zaštiti životinja,
provedena deratizacija, besplatna za sve građane,

6. POLJOPRIVREDA
-

redovno isplaćivane subvencije u poljoprivrednoj proizvodnji za umjetno osjemenjivanje
krava i krmača,
redovito obavještavanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva o svim raspisanim
natječajima (web stranica općine),
proglašenje elementarne nepogode, te zaprimanje zahtjeva za prijavu štete i upućivanje
istih nadležnim institucijama,

7. PRIPREMA, PRIJAVA I REALIZACIJA PROJEKATA
-

-

-

-

projekat za izgradnju reciklažnog dvorišta prijavljen je na natječaj otvoren kod
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 4. listopada 2017. godine, te su Općini Jakovlje
odobrena sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu u iznosu od 85%
od ukupno prijavljenog i prihvatljivog iznosa od 2.609.554,68 kuna,
sudjelovanje na radionicama vezano uz projekat Integrity Observer,
projekat za semaforizaciju raskrižja Topličke ulice, Jakovljanske ulice i Stubičke ceste
prijavljen na natječaj koji je otvoren od strane Ministarstva unutarnjih poslova – Program
nacionalne sigurnosti – 4. studenog 2017. godine,
pokrenut postupak za izradu projektne dokumentacije za proširenje vrtića, kao i
legalizacije prostora za proširenje vrtića,
poslovi vezani uz započeti projekat za izgradnju prometnica u dužini 5 km – svakotjedni
kontakt sa geodetom vezano za upis istih u katastar i u gruntovnicu, svakotjedni kontakt
sa projektantom vezano za potvrdu glavnog projekta, kako bi mogli podnijeti zahtjev za
izdavanje građevinske dozvole, te se prijaviti na natječaje (isti projekat za izgradnju
prometnice od 5 km, sadrži projekte za 12 ulica, znači 12 projekata, što znači i 12 prijava
na natječaje)
izrađena projektna dokumentacije za izgradnju nogostupa (3 projekta) u dužini od 0,7
km,
izrađena projektna dokumentacija za sanaciju mosta na potoku Sarni u Kraljevom Vrhu,
pokrenut postupak izrade projektne dokumentacije za energetsku učinkovitost zgrade
koju koristi Nogometni klub Dinamo – Jakovlje,,
pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole za zgradu koju koristi Nogometni klub
Dinamo – Jakovlje,
sudjelovanje u projektu za uvođenje širokopojasnog interneta – nositelj projekta Grad
Zaprešić,
izrađena projektna dokumentacija za energetsku učinkovitost zgrade Općine Jakovlje,
izrađena projektna dokumentacija prenamjene prostora bivše ljekarne na lokaciji zgrade
primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju,
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8. OPĆINSKO VIJEĆE i RADNA TIJELA
-

pripremljen materijal za 5 (pet) sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje,
proveden natječaj za stipendije srednjoškolaca i studenata i potpisani ugovori,

9. OSTALO
-

organizirana savjetovanja za udruge, poduzetnike, poljoprivrednike i dežurstvo
predstavnika LAG-a u općini,
sudjelovanje na radionicama i skupštini Lokalne akcijske grupe „Zeleni bregi“,
sudjelovanje na radionicama Volonterskog centra „Orkas“,
redovito obavještavanje svih udruga o raspisanim natječajima (web stranica, e-mail
poruke),
svakodnevno primanje stranaka, kako bi se upoznali s problemima istih, te ih pokušali
riješiti na obostrano zadovoljstvo,
redovito održavanje kontakata sa predsjednicima mjesnih odbora,
sastanci sa gradonačelnikom Grada Zaprešića i načelnicima zaprešićkog kraja vezano uz
zajedničku problematiku svih Općina i Grada.

OPĆINSKA NAČELNICA
Sanja Borovec

