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SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane
dana 12. rujna 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
Ljiljana Klepac
Srećko Seničić
Zlatko Poturica
Žarko Požnjak
Branko Ivček
Prisutna općinska načelnica Sanja Borovec i njezin zamjenik Mario Hlad.
Prisutni ispred Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje: Mirela Novoselec Jakševac,- zapisničar
i Snježana Šunc.
Prisutni predstavnici medija (TV Zapad i Prigorski kaj).
I.
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Capek pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici
prisustvuje potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka. Predlaže dopunu dnevnog
reda na način da točka 10. glasi „Prijedlog za donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na primjenu
cjenika društvu Eko-flor plus d.o.o. Mokrice 180c, Oroslavje“, a točka 10. Pitanja i prijedlozi bila bi
točka 11. dnevnog reda. Materijali za dopunjenu točku su na stolu. Razlog za dopunu dnevnog reda je
zaprimanje zahtjeva navedenog društva dana 10. rujna 2018. godine i rok za izdavanje suglasnosti je
15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva i ako se u tom vremenu Općina Jakovlje ne očituje
smatra se da je suglasna sa zahtjevom. Slijedom navedenog prijedloga daje se u dopunu dnevnog
reda točka 10. koja glasi „Prijedlog za donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na primjenu cjenika
društvu Eko-flor plus d.o.o. Mokrice 180c, Oroslavje te je zamolio prisutne da glasaju o dopuni
dnevnog reda. Nakon provedenog glasovanja utvrdio je da su članovi Općinskog vijeća
JEDNOGLASNO usvojili dopunu dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje slijedeći:
D n e v n i r e d:
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 28. lipnja
2018. godine.
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu za razdoblje od
01.01.- 30.06.2018. godine te prijedlog za donošenje istog.
2. Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine te
prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog.
3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Jakovlje
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4. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Jakovlje.
5. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima.
6. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju vlastitog pogona.
7. Prijedlog za donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Općine
Jakovlje.
8. Prijedlog za donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti: Dio Topličke ulice od kbr. 2 do kbr. 2A.
9. Prijedlog za donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Jakovlje unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. – projekt Uređenje platoa u
sklopu postojeće građevine – zgrade mrtvačnice u Kraljevom Vrhu.
10. Prijedlog za donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na primjenu cjenika društvu Eko-flor
plus d.o.o. Mokrice 180c, Oroslavje.
11. Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je prisutnima da se zajedno rasprave točka 5. i točka 6.,
a glasovanje o svakoj točki bilo bi pojedinačno s čime su se prisutni vijećnici složili.
Dao je na glasovanje predloženi dnevni red. 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.
II.
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 28.
lipnja 2018. godine.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o prihvaćanju skraćenog
zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane dana 28. lipnja 2018. godine.
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu za
razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine te prijedlog za donošenje istog.
Članovi općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Jakovlje za 2018. godinu za razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine.
2. Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su prihvatili Izvješće o radu općinske načelnice za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine
Jakovlje.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Procjenu rizika od velikih nesreća na
području Općine Jakovlje.
4. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Jakovlje.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o donošenju Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Jakovlje.
5. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o komunalnim djelatnostima.
6. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju vlastitog pogona.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o osnivanju vlastitog pogona.
7. Prijedlog za donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području
Općine Jakovlje.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Zaključak o prijedlogu za imenovanje
Miroslava Benčića za mrtvozornika na području Općine Jakovlje.
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8. Prijedlog za donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti: Dio Topličke ulice od kbr. 2 do kbr.
2A.
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o nerazvrstanoj cesti: Dio Topličke ulice od kbr. 2 do kbr.
2A.
9. Prijedlog za donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Jakovlje unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. – projekt
Uređenje platoa u sklopu postojeće građevine – zgrade mrtvačnice u Kraljevom Vrhu.
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Jakovlje unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. – projekt Uređenje platoa u
sklopu postojeće građevine – zgrade mrtvačnice u Kraljevom Vrhu.
10. Prijedlog za donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na primjenu cjenika društvu
Eko-flor plus d.o.o. Mokrice 180c, Oroslavje.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Zaključak o davanju suglasnosti na
primjenu cjenika društvu Eko-flor plus d.o.o. Mokrice 180c, Oroslavje.
11. Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ općinskoj načelnici, koja je prisutne izvijestila o
trenutnim aktivnostima i radovima na području Općine te je navela da je:
- pri kraju Projekat rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete na području Općine Jakovlje,
‐ u tijeku realizacija Projekta obnova krovišta na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu. Projekat je
proširen i na unutarnje uređenje same prostorije za posljednji ispraćaj pokojnika na način da je
zamijenjena lamperija sa knauf pločama i ugrađena je led rasvjeta kao i zamjena vanjskih
rasvjetnih tijela na samoj zgradi,
‐ u tijeku realizacija Projekta semaforizacije raskrižja Toplička ulica, Stubička cesta i
Jakovljanska ulica,
‐ u tijeku realizacija Projekta izgradnje odnosno rekonstrukcije Dvorske ulice u Jakovlju,
‐ u tijeku realizacija Projekta izgradnja vodovodne mreže u Kraljevom Vrhu, obiđeno je gradilište
– krenulo se od vodospreme na Makotnjaku – izgrađen je magistralni vod od Makotnjaka do
trgovine Trgostil u Kraljevom Vrhu – cca 2 km od ukupno 8 km. Sada se kreće sa magistralnim
vodom uz županijsku cestu prema NK Vrh i teniskim terenima u Jakovlju,
‐ završen projekt prenamjene prostorije koju je koristio DVD Jakovlje u prostoriju dječjeg vrtića.
Realizacijom projekta prostor cijelog vrtića upisan je u zemljišne knjige i katastar. Izvršeno je
odvajanje plinskih i električnih instalacija, probijen je zid te je ugrađen vatrootporni prozor i
zamijenjena su vatrootporna vrata. Komisija izlazi u utorak 18. rujna 2018. godine – nakon toga
počet će sa radom još jedna vrtićka skupina tako da će biti upisano 95-oro djece i to bi za sada
zadovoljilo kapacitete a za dalje će se vidjeti što i kako dalje,
‐ izrađena projektna dokumentacija za izgradnju platoa u sklopu postojeće zgrade mrtvačnice u
Kraljevom Vrhu, u tijeku upis mrtvačnice i spajanje okolnih čestica u jednu česticu, ishođeno
potrebna mišljenja od strane ministarstva i županije vezano za ekološku mrežu,
‐ u postupku izrada projektne dokumentacije za Kulturni centar – Dom kulture u Jakovlju, uz
kojeg će se ujedno i legalizirati prostor arhive i skladišta,
‐ izvršena prijava na natječaj Zagrebačke županije za izradu Projektne dokumentacije za
rekonstrukciju Kulturnog centra – Dom kulture,
‐ u tijeku postupak upisa garaže – DVD Jakovlje,
‐ potpisan Ugovor sa izvođačem za izgradnju Reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu – radovi
počinju početkom studenog,
Nadalje, je navela da je Općina dobila bespovratna sredstva za još projekata kojima se prijavilo na
natječaj i uskoro kreće
‐
‐

realizacija Projekta izgradnje platoa ispred zgrade koju koristi NK Dinamo,
realizacija Projekta izgradnje odnosno rekonstrukcije nerazvrstane ceste – Ulica Svete
Doroteje – prema Lešćini,
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prema podacima Zagrebačke županije, Upravnog odjela za poljoprivredu tijekom 9. mjeseca
može se očekivati osiguranje još dodatnih sredstava po prijavljenim projektima. Ako se
osiguraju dodatna sredstva u rekonstrukciju će ići i Ulica Svete Doroteje – Brcki,
Općina je i prošla na natječaju za energetsku obnovu zgrade koju koristi NK Dinamo Jakovlje,
ishođena je građevinska dozvola za cijeli objekt – sa radovima će se početi na proljeće 2019.
godine,
izvršena je prijava na natječaj Ministarstva graditeljstva za energetsku obnovu zgrade Općine,
na natječaju Fonda za zaštitu okoliša gdje je također izvršena prijava osigurana su
bespovratna sredstva za nabavu 787 vrtnih kompostera (360 l), 10 kontejnera za reciklabilni
otpad (1100 l) te 1173 kante za reciklabilni otpad (360 l) – podjela istih bit će početkom 2019.
godine nakon što Fond provede postupak nabave,
Općina Jakovlje uključena je u projekt autobusne linije ZET-a, koja bi išla od Donje Bistre do
Stubice odnosno do Planine gornje, ali od Gornje Stubice do Planine Gornje treba napraviti
rekonstrukciju prometnice i tu bi išli mini busevi. Potpisao bi se sporazum sa gradom
Zagrebom, a koliko bi tko morao sufinancirati još se ne zna.
u postupku je Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s
ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta, te nam je odobreno 85%
sredstava od ukupnih troškova zajedno sa Općinom Bistra, Luka i Pušća,
vezano za odvodnju – Aglomeracija Jakovlje – pri završetku je izrada studije izvodljivosti, a u
2019. godini kreće natječaj za izradu projekata,
počinje sanacija dugo očekivanog problema – odvodnje Zagrebačka 7 u suradnji sa ŽUC-om,
Općina je u postupku – zajedno sa ŽUC-om, izrade projektne dokumentacije za proširenje
Zagorske ulice od nadvožnjaka do Zagorske magistrale,
u narednih 14 (četrnaest) dana započinje sanacija klizišta u Kraljevom Vrhu, u Zelengajskoj
ulici, nisu u opasnosti kuće, ali je onemogućen pristup vinogradima i poljoprivrednim
parcelama,
svim učenicima Osnovne škole Jakovlje osigurani su udžbenici i dopunska nastavna sredstva u
suradnji sa Zagrebačkom županijom, a prvašićima podijeljene su kutije za likovni odgoj,
u postupku je izrada Pravilnika o izlučivanju arhivske građe,
rješavanje imovinsko pravnih pitanja za DVD Kraljev Vrh i NK Vrh, okretišta Igrišće – trebalo bi
biti završeno do kraja veljače 2019. godine, te po završetku istih planira izraditi projektnu
dokumentaciju rekonstrukcije krovišta na DVD Kraljev Vrh,
u postupku je ponovno pokretanje ishođenja lokacijske dozvole za Igrišku ulicu - izdane
lokacijske dozvole su istekle, te je sada slijedeći korak otkup zemljišta kako bi formirali jednu
česticu prije ishođenja građevinske dozvole,
u tijeku je postupak zajedno sa Elektrom Zabok za ishođenje projektne dokumentacije za
dodavanje dodatne snage na trafostanicu u Kraljevom Vrhu radi izgradnje reciklažnog dvorišta,
u suradnji sa Gradom Zaprešićem i okolnim općinama sufinancira se rad još jednog tima hitne
pomoći u Zaprešiću, dok se ne promjeni mreža hitne pomoći, tako da sada u Hitnoj pomoći
Zaprešić u svakoj smjeni su dva tima T1 sa doktorima, te medicinska sestra koja je uvijek u
Hitnoj pomoći (nema zatvorenih vrata),
što se tiče Hrvatskih voda uskoro kreće čišćenje kanala u Zagrebačkoj kraj Melani, u Fijanovoj
ulici i u Kraljevom Vrhu kod Fijačka, što se tiče postavljanja kamenih obloga treba napraviti
studiju utjecaja na okoliš tako da će se u 2019. godini staviti u plan kanal u Zagorskoj kod
Župan Željka i u Zagrebačkoj kod Vlašića,
do danas je izdano 158 naloga za redovno održavanje Općine Jakovlje – što po zahtjevima
mještana ili po izlasku komunalnog redara na teren ( koji svakog utorka i četvrtka obilazi teren).
Nakon izvješća Općinske načelnice predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ općinskim
vijećnicima.
Juraj Tuđen pita u vezi Ulice Svete Doroteje u kojoj fazi je uređenje autobusne stanice za
školsku djecu, te u kojoj je fazi postupak s NK Igrišće.
Načelnica je navela što se tiče autobusnih kućica u Ulici Svete Doroteje da je poslan zahtjev za
ponudu na 3 (tri) mjesta za troškovnike pa će se vidjeti tko je najpovoljniji.
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Ljiljana Klepac pita na koliko lokacija su planirane kućice jer su u Svetoj Doroteji do Fingule 3
(tri) stanice.
Načelnica je odgovorila da je planirana stanica kod crkve gdje je postojao zahtjev. Tražena je
ponuda da se vide cijene.
Ljiljana Klepac navodi da treba razlučiti pojam stanice i nadstrešnice. Ovo što se planira kod
crkve je nadstrešnica. Treba osigurati jednake uvjete svoj djeci jer djeca se skupljaju u Svetoj
Doroteji kod crkve, kod Frkija, kod Vodopije i kod Brckih.
Marijan Capek navodi da treba vidjeti da li ima mjesta za postavu kućica. Kad će biti dobivene
ponude onda će se vidjeti što i kako dalje.
Što se tiče NK Igrišće odgovorila je pročelnica JUO gdje je navela da je imenovan novi stečajni
upravitelj jer je predmet sa Visokog trgovačkog suda vraćen ponovno na Trgovački sud u
Bjelovar te da još nije zakazano nikakvo ročište.
Načelnica je navela da je predmet dan odvjetnici te se čeka ročište.
Srečko Seničić navodi da bi bilo lijepo da se autobusna stanica u Stubičkoj prije jeseni popravi.
Načelnica je odgovorila da će se to popraviti, ali pošto se traži refundacija troškova od
osiguranja, nije se mogla prije popraviti dok se s njima ne regulira način refundacije.
Srećko Seničić pita što se tiče modernizacije javne rasvjete da li je natječaj trebao biti objavljen
i na stranici Općine da se vidi tko je prošao na natječaju. Neke općine su to objavile na
stanicama, a neke nisu. Bilo je primjedbi građana da lampe ne svijetle kako je to prije bilo.
Pročelnica JUO navela je da je sve išlo kroz EOJN, a ovo je dobar prijedlog da se ubuduće
natječaji koji idu kroz sustav EOJN stavljaju i na stranicu Općine. Isto tako načelnica je
odgovorila da je bilo primjedbi građana jer ove lampe osvjetljavaju cestu, a ne dvorišta. Projekt
javne rasvjete proveden je u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
Srećko Seničić pita vezano uz prijevoz željeznicom, obzirom da se radi elektrifikacija pruge od
Zaprešića, da li ima u daljnjoj projekciji produženje nogostupa u suradnji sa Lukom odnosno
Zaprešićem kako bi se moglo doći do stanice Luka odnosno Kupljenovo pješke odnosno
biciklom.
Načelnica je navela da je u projektu nogostup u Zagorskoj do nadvožnjaka, a što se tiče
Jakovljanske nema je još u projektu. Da bi išli projekti za nogostupe, postoje tzv. crne točke
koje bi se rješavale prve. Također je upoznala prisutne da su naručene sprave za dječje
igralište koje će se urediti u sklopu vrtića jer su sadašnje dotrajale.
Ljiljana Klepac navela je da je problem dotrajalih sprava na školskom dvorištu u Igrišću koje je
postavila udruga Zvirek koja više ne djeluje i to bi trebalo maknuti i to će škola najvjerojatnije
učiniti jer su dotrajale i opasne za igru.
Juraj Tuđen pita u kojoj je fazi postava 3 dječja igrališta što je prije bilo planirano.
Načelnica je odgovorila da je dječje igralište prijavljeno na natječaj u Upravnom odjelu za
gospodarstvo te da prijava nije prihvaćena, ali ide natječaj LAG Zeleni bregi i prijavit će se na
natječaj. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa jer da bi se moglo urediti igralište
treba park upisati na Općinu Jakovlje, a što se tiče Igrišća plan je postaviti dječje igralište
ispred doma i u Kraljevom Vrhu iza igrališta. Ove godine neće biti realizirano, ali će se ići na
proljeće bez obzira da li će se proći na natječaju ili ne.
Marijan Capek odgovorio je Srećku Seničiću što se tiče pruge da je razgovarao s Brankom
Ivčekom radi prijevoza i trebalo bi ugovoriti sa Hrvatskim cestama da se tamo otvori stanica.
Načelnica je navela da je u postupku i uređenje zdenca u Kraljevom Vrhu.
Marijan Capek predlaže da se i opozicija uključi u rad i da daje prijedloge.
Ljiljana Klepac pita za dokumentaciju za Područnu školu Kraljev Vrh, jer istu treba doraditi radi
zaštite kulturnih dobara i natjerati kulturnjake da ne budu inertni jer je zgrada derutna i ako se
počne jednom urušavati i ne može se koristiti te ako se jednom zatvori, pitanje je da li bi se
ponovno otvorila. Stoga treba o tome voditi brigu.
Načelnica je odgovorila da će imati sastanak u Ministarstvu kulture da ih se upozna s
projektima koje Općina Jakovlje ima.
Damir Suhina pita do kuda se došlo vezano za postupanje sa komunalnim neredom. Smatra
da se krenulo dobro i to sada stoji. Ljudi nisu postupili po nalogu što dalje.
Načelnica je odgovorila da je komunalni redar bio na seminaru te je dobio primjerke prekršajnih
naloga s obzirom da je stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu. Svi koji su
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dobili opomene, a nisu počistili idu prekršajni nalozi, a isto tako koji ne plaćaju komunalnu
naknadu ići će ovrhe. Također je izvijestila da je Presečki grupa d.o.o. poskupio radničku kartu
od 1. 9., a također namjerava i učeničke i studentske. Država je odredila cijenu od koje 75%
plaća država, a razliku roditelji. Za umirovljenike 65+ Općina Jakovlje je do sada plaćala
paušalni iznos od 6.500,00 kn sa PDV-om. Prijevoznik je ocijenio da je to premali iznos pa je
od 1. 9. uveo iskaznice. Ne žele paušal već ili stvarnu potrošnju ili sufinanciranje od strane
Općine. Koliki će to biti trošak vidjet će se odnosno kako i koliko će se financirati odnosno
sufinancirati karte. U 9. mjesecu trošak je bio cca 13.000,00 kuna što Općina Jakovlje ne može
financirati. Na koji način će se to riješiti odlučit će se tijekom razgovora sa prijevoznikom.
Marijan Capek navodi svoje mišljenje da je Općina Jakovlje previše okrenuta prijevozniku
Presečkom. Predlaže da Prijevoznik Ivček pojača linije, bolje da Općina plaća njemu linije do
ZET-a.
Juraj Tuđen navodi da Ministarstvo mora odobriti linije.
Načelnica je navela da će iznaći neki modus. Na sastanku su bili umirovljenici koji su upoznati
sa situacijom te im je rečeno da će nekakva sufinanciranja biti, ali u kojem iznosu to će se
vidjeti.
Snježana Bužinec navodi da je prijevoznik Presečki od prvog dana od kad vozi kroz Općinu
Jakovlje izuzetno nekorektan jer Općina Jakovlje njemu nije trošak jer nema linije koja bi imala
polazak iz bilo kojeg naselja u Općini, već je Općina Jakovlje njemu tranzit.
Marijan Capek pita koliko se Presečkom mjesečno daje novaca.
Načelnica je navela da se mjesečno iz proračuna daje cca 8.000,00 kuna za umirovljenike 65+
i invalide.
Drugih pitanja nije bilo.
Dovršeno u 19,30 sati.
Zapisničar:
Mirela Novoselec Jakševac, v.r.
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