
     

KLASA:021-05/16-01/____    prijedlog, točka 0. 

URBROJ:238/11-01/1-16-__         

Jakovlje, ___.  prosinca  2016.          

            

         
 
 Na temelju članka 54. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Jakovlje  
 
(Službeni glasnik općine Jakovlje broj 5/09), Općinsko vijeće općine Jakovlje na  
 
___ . sjednici održanoj dana _______  2016. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU  

O PRIHVAĆANJU SKRAĆENOG ZAPISNIKA 

 
 
 Prihvaća se skraćeni zapisnik sa 29. sjednice Općinskog  vijeća  općine  
 
Jakovlje održane dana  29. rujna  2016. godine u prostorijama  Općine Jakovlje.  
 
  
 
 
 
                                                                               PREDSJEDNIK 

    OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE 
           Stjepan Jagušt 
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 SKRAĆENI  ZAPISNIK 
sa  29. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane dana 

29. rujna 2016. godine u prostorijama općinske vijećnice općine Jakovlje 
 
Započeto u 18,05 sati. 
 
Prisutni:Stjepan Jagušt - predsjednik OV, Darko Starešina, Branko Ivček, Marijan Knjaz, Žarko 
Požnjak, Ksenija Tomac, Marijan Vrabec, Krunoslav Zorko, Željko Poslončec, Marko Žunić i Zlatko 
Poturica.    
   
Odsutni vijećnici: Cvjetko Hanzec i Goran Otročak.  
 
Prisutna općinska načelnica, Snježana Bužinec.   
 
Prisutni ispred Jedinstvenog upravnog odjela općine Jakovlje: Štefica Podhraški – zapisničar, 
Snježana Šunc i Milan Ječmenjak. 
 
Prisutan predstavnik lista Prigorski kaj Dražen Mufić.  
 

I. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Stjepan Jagušt 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. 
 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje slijedeći:   
 

D n e v n i   r e d: 
 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 01. rujna 
2016. godine. 

1. Prijedlog za donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole 
njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova. 

3. Prijedlog za donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Jakovlje za 
razdoblje od 2016. do 2021. 

4. Prijedlog za donošenje Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje za 
dvogodišnje razdoblje od 2016. – 2018. godine.  

5. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju 
vodoopskrbnog sustava „Zagorskog vodovoda“ na području općine Jakovlje – opskrba vodom 
naselja Kraljev Vrh.  

6. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja u Kraljevom 
Vrhu. 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti kao javno dobro. 
a) Ul. Marka Šimunića u Kraljevom Vrhu,  
b) Ul. K. Š. Đalskog u Igrišću prema kbr, 1a,  
c) Fijanova ulica u Jakovlju dio prema kbr.16. 

8. 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. 
 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 01. 
rujna 2016. godine. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 28. sjednice 
općinskog vijeća održane dana 01. rujan 2016. godine.     

1. Prijedlog za donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu 
kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 
Članovi Općinskog vijeća  JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih 
pasa, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  za dodjelu  
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području Općine Jakovlje dimnjačarskom obrtu u vlasništvu  Anđelka 
Šantića iz Bistre, Strojarska 1, na rok od 5 godina počevši od dana potpisivanja ugovora.   

3. Prijedlog za donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Jakovlje 
za razdoblje od 2016. do 2021. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Strategiju upravljanja i raspolaganja 
imovinom Općine Jakovlje za razdoblje od 2016-2021. godine.  

4. Prijedlog za donošenje Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje za 
dvogodišnje razdoblje od 2016. – 2018. godine. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Plan upravljanja nekretninama u 
vlasništvu Općine Jakovlje za dvogodišnje razdoblje od 2016. – 2018. godine. 

5. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju 
vodoopskrbnog sustava „Zagorskog vodovoda“ na području općine Jakovlje – opskrba 
vodom naselja Kraljev Vrh.  
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju 
vodoopskrbnog sustava „Zagorskog vodovoda“ na području općine Jakovlje – opskrba vodom 
naselja Kraljev Vrh, koja čini dio obvezne dokumentacije za prijavu na natječaj za povlačenje 
sredstava iz EU fondova. 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja u 
Kraljevom Vrhu. 
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja u 
Kraljevom Vrhu i to  k.č, br. 279 k.o. Kraljev Vrh u površini od 1.144m2  procijenjene tržišne 
vrijednosti od 6.707,12 eura, k.č, br. 280 k.o. Kraljev Vrh u površini od 1.022m2  procijenjene 
tržišne vrijednosti od 5.991,85 eura i k.č, br. 282 k.o. Kraljev Vrh u površini od  1.444m2  
procijenjene tržišne vrijednosti od 8.465,97 eura. 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti kao javno dobro. 
a) Ul. Marka Šimunića u Kraljevom Vrhu,  
b) Ul. K. Š. Đalskog u Igrišću prema kbr, 1a,  
c) Fijanova ulica u Jakovlju dio prema kbr.16. 

JEDNOGASNO je donijeta Odluka o nerazvrstanim cestama: ul. Marka Šimunića u Kaljevom 
Vrhu,  ul. K.Š. Đalskog prema kbr. 1 u Igrišću i Fijanova ulica prema kbr. 16 u Jakovlju, za koje 
se izrađuju geodetski elaborati i iste će se upisati u zemljišne i katastarske knjige kao javno 
dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Jakovlje.  

8. Pitanja i prijedlozi.  
Zlatko Poturica pita za bunar kod Stublja: od kako se renovirao izlazi voda, što će biti u zimi 
kad se napravi poledica i zašto se to događa. 
Načelnica Snježana Bužinec odgovara da se to vjerojatno događa zato što je prije bunar bio 
obzidan kamenom pa je dio izvorske vode išao dalje u zemlju, sada su unutra cijevi i ta voda 
se diže gore i prelijeva se van, postoji plan za popravak u dogovoru sa mještanima ali prvo se 
mora izaći na teren, da se voda iz zdenca ispusti u južnu stranu ispod nogostupa gdje su 
položene cijevi a višak vode će ići u grabu, u  svakom slučaju će se to prije zime riješiti.  
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Zlatko Poturica pita za industrijsku zonu od Lagermaxa, da li će to tako ostati kako je do sada 
bilo, ili će se nešto promijeniti, te što se događa sa onim objektima kod izlaza na Zagorsku 
magistralu, navodno će se graditi auto otpad i što se predviđa tu. .  
Načelnica Snježana Bužinec odgovorila je da se može doći pogledati Prostorni plan i uvjeriti se 
što je u Prostornom planu, inače industrijska zona od Lagermaxa ovisi isključivo o Lagermaxu, 
budući da je prije dvije godine općina sa Lagermaxom potpisala sporazum koji je bio na 
sjednici Općinskog vijeća, objavljen je u Službenom glasniku, a prema tom sporazumu se 
Lagermax obavezuje ishoditi lokacijsku dozvolu za prometnicu i osigurati sredstva za otkup 
zemljišta za prometnicu, dakle na potezu je Lagermax. Što se toče postavljanja kontejnera na 
zemljištu na ulazu u Jakovlje navela je da općina nema nikakvih službenih informacija što bi 
tamo trebalo biti, osim toga tamo je poljoprivredno zemljište a ne građevinsko i gradnja 
nikakvog objekta ondje nije moguća osim benzinske stanice ili nekakvog automehaničarskog 
servisa, koji se mogu bez suglasnosti općine i bez izmjena Prostornog plana graditi kao prateći 
objekti uz prometnice.  Poznato je da se jedan obrtnik iz Jakovlja raspitivao za to zemljište, da 
bi iznajmio zemljište za salon automobila, međutim odustao je jer nema komunalne 
infrastrukture i svjestan je toga da je to lokacije gdje bi vrlo teško to čuvao. 
Željko Poslončec pita što je sa naknadom što su građani prijavljivali za elementarnu nepogodu 
od mraza, da li je to proslijeđeno, jesu li dobiveni kakvi novci, da li je to u opciji ili nije, što se s 
time dešava?  
Načelnica je navela da je po tome najviše radio Milan i proslijeđeno je u Županiju što je trebalo 
biti proslijeđeno, u rokovima u kojima je trebalo biti proslijeđeno. Dalje informacija o tome 
nemamo i  iz iskustva znamo da su sredstva dobivena 31. 12. za prošlu elementarnu 
nepogodu. 
Darko Starešina dao je informaciju koja se odnosi na udrugu Dora, organiziraju u subotu 
likovnu koloniju gdje će doći 8-10 umjetnika od 8-16 sati, daje veliku primjedbu da što se god 
organizira onda od općinskog vijeća nitko ne dođe pa bi bilo lijepo i kulturno da se bar malo 
dođe pogledati, slike koje će nastati ostaju udruzi Dora, a vrijednost tih slika bude preko 20 
tisuća kuna i udruga će se o njima brinuti. .   
Ksenija Tomac nadopunjuje g. Starešinu te navodi da se neki vijećnici odazivaju na akcije, a 
ima vijećnika koji se nikad niti jednoj akciji nisu odazvali, ne radi se radi sebe, to se radi za 
Jakovlje, nema politike i na zadnjoj akciji se vidjelo da je lijepo uspjela i da nije bila upletana 
politika.  
Načelnica je navela da su svi vijećnici dobili pozivnice uz materijal, a stvar je svakog vijećnika 
hoće li doći li ne.  
Darko Starešina pita za Urbanistički plan kada će se moći dati prijedlozi za izmjenu i dopunu.  
Načelnica je odgovorila, da je pogledao na web stranicu Općine Jakovlje onda bi vidio da je 
rasprava otvorena u ponedjeljak ovaj tjedan i da traje do 11. listopada, postoje knjige, karte su 
na zidu i na web stranici Općine Jakovlje i provedbene odredbe i karte, uvid se može izvršiti 
radnim danom od 8 do 12  sati, s tim da se priznaju samo zahtjevi za svoje nekretnine.  
Žarko Požnjak pita da je dao zahtjev još prije par godina jel će se to uzeti u obzir.  
Štefica Podhraški navodi da su svi zahtjevi koji su pristigli u Upravni odjel nakon donošenja 
PPU-a 2009. godine do donošenja Odluke o pokretanju III. Izmjena uzeti u obradu, moraju se 
ponoviti zahtjevi koji su došli nakon tog roka.   
Ksenija Tomac navodi da pitaju srednjoškolci zašto se ZET ukinuo, molila bi ako se može 
pronaći zapisnik jer postoje političke cake, može li se dobiti zapisnik jer se priča da je ZET 
ukinut zato jer se od Presečkoga uzeo novac da on tuda vozi.   
Načelnica je odgovorila da će se pronaći u arhivi zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća na 
kojoj je o tome raspravljano i postoji odgovor novinaru Sergeju Tajkoviću koji je ona kao 
načelnica dala.   
  
  . 
Dovršeno u 19,10 sati.  

  
Zapisničar:                                                                                    PREDSJEDNIK 
Štefica Podhraški, v.r.                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE  

          JAKOVLJE 
                                            Stjepan Jagušt, v.r.  


	SKRAĆENI  ZAPISNIK

