KLASA: 061-01/18-01/___
URBROJ:238/11-01/1-18-_____
Jakovlje, ______2018.
Na temelju članka 8. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje 1/18), članka 6.
Odluke o javnim priznanjima općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18 ) Općinsko
vijeće Općine Jakovlje na ___. sjednici održanoj dana _____ 2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje
I.
Ovim Zaključkom dodjeljuju se za 2017. godinu javna priznanja Općine Jakovlje kako slijedi:

Obrazloženje prijedloga

Red.
br.

Osoba ili subjekt koji je
predložen

1.

ZDRAVKO POTURICA

2.

NK DINAMO
JAKOVLJE

Postignuti vrhunski rezultati svih uzrasta
u 2017. godini, ulazak u višu ligu

TINA BELINIĆ

Članica rukometnog kluba Zaprešić,
članica kadetske i seniorske ekipe,
članica županijske reprezentacije, na
prvom službenom natjecanju osvaja
srebrnu medalju

3.

4.

MARIN HLAD

5.

AGATA ŠKRBEC

6.

IVAN KOVAČ

Dugogodišnji član KUD-a Jakovlje,
crkveni orguljaš u crkvi Sveta tri kralja,
član Upravnog odbora NK Dinamo
Jakovlje, vijećnik u prvom sazivu
Općinskog vijeća Općine Jakovlje

Osvojio više 1. mjesta na raznim
natjecanjima u Hrvatskoj i u inozemstvu
u taekwondo-u, proglašen mladom
nadom zajednice sportskih udruga grada
Zaprešića i zajednice sportskih udruga
Zagrebačke županije, 6. mjesto na
Europskom prvenstvu
Članica DVD-a Igrišće od 8.3.2001.,
osposobljena za vatrogasca A klase,
radila sa mladim članovima društva.
Talentirani golman NK Zagreb, član
Hrvatske reprezentacije U-15

Vrsta
priznanja
Povelja

Diploma

Plaketa

Plaketa

Predlagač
Mario Hlad,
zamjenik
Općinske
načelnice
Mario Hlad,
zamjenik
Općinske
načelnice
Sanja
Borovec
općinska
načelnica i
Mario Hlad,
zamjenik
Općinske
načelnice
NK Dinamo
Jakovje

DVD Igrišće
Zahvalnica

Plaketa

Damir
Suhina,
općinski
vijećnik

7.

NADICA BEDEK

8.

RENATA OREMUŠ

9.

OBRT KISKO
VL. TUMPA BRANKO

10.

UDRUGA ŽENA I
DJEVOJAKA KRALJEV
VRH
KUBURAŠKO
DRUŠTVO „TRI
KRALJA“ KRALJEV
VRH

11.

12.

VATROGASNA
ZAJEDNICA OPĆINE
JAKOVLJE

13.

METALOOBRADA
d.o.o.

14.

KROJOSTIL d.o.o.

15.

16.

Provođenje zajedničkih projekata sa
učenicima i učiteljicama područne škole
Igrišće, karitativno i humanitarno
djelovanje, promovira kulturnu baštinu,
sudjeluje na sajmovima i izložbama,
organizira festival dizanih gibanica,
provodi radionicu, igraonicu i pričaonicu
sa djecom na svom OPG-u, 50 godina je
članica DVD-a Igrišće, ispitani
vatrogasac od 1968. i vatrogasac A klase
od 2013.
Učiteljica u PŠ Igrišće, surađuje sa OPGom „Bakina okućnica“ na raznim
projektima, uređuje unutarnje i vanjsko
okružje škole, educira učenike o starim
običajima i vještinama, izrada ukrasnih i
uporabnih predmeta i prezentacija istih
na sajmovima
Obrt se bavi kiseljenjem zelja i repe više
od 50 godina, proizvodi se prerađuju na
tradicionalan način za podneblje
Hrvatskog Zagorja te su njihovi proizvodi
izvorni hrvatski proizvod. Zapošljava 8
radnika.
Nesebično zalaganje i rad sa djecom
punih 20 godina, ove godine je 20 godina
od osnivanja udruge
Promovira Općinu Jakovlje na raznim
manifestacijama i promiču tradicionalni
običaj pucanja iz kubura, u 2017. godini
imali 50 nastupa
Aktivno radi na promicanju vatrogastva
na području Općine Jakovlje, okuplja tri
vatrogasna društva. Svojim radom
naročito su se istaknuli u humanitarnoj i
socijalnoj oblasti života.
Bavi se serijskom i pojedinačnom
proizvodnjom metalnih konstrukcija,
raspolažu velikim proizvodnim
kapacitetima zahvaljujući visokoj
tehnologiji i veličini proizvodnog pogona.
Zapošljava 45 radnika.
Tvrtka se bavi proizvodnjom radno
zaštitne odjeće, vojnih i policijskih odora i
ostalih predmeta od tekstila. Tvrtka je
počela s radom ranih 90-tih godina kao
obiteljski posao, a danas se razvila kao
vodeći tim. Zapošljava 24 radnika.

SNJEŽANA ŠUNC

Zbog predanog rada zalaganja i nadasve
ljubaznosti i pružene stručne pomoći

OBRT VRHOVEC
VL. IVICA VRHOVEC

Vlasnik obrta za proizvodnju i piljenje
građe obrt je započeo s radom 1967.
godine koji je osnovao Stjepan Vrhovec.
Od svog osnutka pilana opskrbljuje šire
područje kvalitetnom smrekovom
piljenom građom, proizvodnja proširena i
na obrađeno profilirano drvo.
Zapošljava 9 radnika.

Zahvalnica

Mjesni odbor
Igrišće

Zahvalnica

Mjesni odbor
Igrišće

Diploma

Juraj Tuđen,
općinski
vijećnik

Plaketa

DVD Kraljev
Vrh

Diploma

TKD Jakovlje
i Ivana
Porzižek

Diploma

Diploma

Diploma

Zahvalnica

Diploma

Sanja
Borovec,
općinska
načelnica
Damir
Suhina,
općinski
vijećnik

Sanja
Borovec,
općinska
načelnica
Udruga
umirovljenika
i invalida
Općine
Jakovlje

Damir
Suhina,
Općinski
vijećnik

Društvo koje svakodnevno radi kako bi
ljubiteljima ljutih namirnica pružilo
najkvalitetnije domaće proizvode. Bave
se uzgojem i prodajom sadnica i plodova
ljutih papričica, kao i njihovih prerađevina
u obliku umaka, ajvara, zimnica i začina.
Zapošljava 3 radnika.

17.

VOLIM LJUTO d.o.o.

18.

STJEPAN POSAVEC

Prvi općinski načelnik Općine Jakovlje

Plaketa

19.

DRAGUTIN POTURICA

Predsjednik Općinskog vijeća u I. sazivu
– preuzima priznanje u ime svih vijećnika
Općinskog vijeća u I. sazivu

Plaketa

Diploma

Juraj Tuđen,
općinski
vijećnik

Marijan
Capek,
predsjednik
Općinskog
vijeća
Marijan
Capek,
predsjednik
Općinskog
vijeća

ZDRAVKO POTURICA
DRAGUTIN SENIČIĆ
STJEPAN PUCKO
IVAN SEVERIN
BRANKO COHA
STJEPAN VRHOVEC
ŽELJKO POSLONČEC
STJEPAN
HORVATOVIĆ
ZVONKO RUŠKAČ
STJEPAN KOVAČIĆEK
ŽELJKO FRANJO
RUDOLF SVETEC
ZDRAVKO SVETEC
MILAN KOSTANJSKI
IVAN TUĐEN
20.

MIŠO MIJATOVIĆ

Kao mladić počeo se baviti sportom, 10
godina prenosi svoje znanje na sportaše
u Kraljevom Vrhu, promotor sporta,
potiče uspješnost, pridonosi zdravom
naraštaju u dolasku

21.

KRISTINA
APFENTHALER

Voditeljica zbora „Mali pastiri“, okuplja
djecu i mladež u crkveni zbor te kroz
duhovne pjesme promiče kršćansku
vjeru.

Diploma

Zahvalnica

NK Vrh
Kraljev Vrh i
Žarko
Požnjak,
općinski
vijećnik
Mario Hlad,
zamjenik
općinske
načelnice

22.

SILVANA RUŠKAČ

Voditeljica zbora „Mali pastiri“, okuplja
djecu i mladež u crkveni zbor te kroz
duhovne pjesme promiče kršćansku
vjeru.

Zahvalnica

Mario Hlad,
zamjenik
općinske
načelnice

II.

Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Općine.

PREDSJEDNK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE
Marijan Capek
.

