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SKRAĆENI ZAPISNIK 
sa  10. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane

dana 30. studenoga  2018. godine u prostorijama Općine Jakovlje

Započeto u 17,30 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,  Štefica
Podhraški - zapisničar, Milan Ječmenjak i Snježana Šunc.

Prisutni predstavnici medija (TV Zapad i Zaprešićki kraj).

Sjednici prisustvuje u prvoj točki dnevnog reda direktor Zagorskog vodovoda d.o.o. Mario Mihovilić.

I.
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Capek pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje
potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka.  Predlaže da se s dnevnog reda izostavi
točka „4. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje“, te je
pozvao općinsku načelnicu Općine Jakovlje Sanju Borovec da obrazloži prijedlog. 
Općinska načelnica  Sanja  Borovec navela  je  da je  do trenutka održavanje  ove sjednice  došlo  više
različitih  mišljenja  vezano za produženje  roka za ispunjenje  tehničko tehnoloških  uvjeta  vezano za
naplatu odnosno broju spremnika i pražnjenja kao i davanje suglasnosti za isto društvu Eko flor plus
d.o.o., stoga smatra da bi ovu točku trebalo izuzeti iz dnevnog reda dok se ne zaprimi konačno mišljenje
Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
Predsjednik vijeća dao je na glasovanje prijedlog za  izuzimanje 4. (četvrte) točke iz dnevnog reda, te je
nakon provedenog glasovanja utvrdio da su članovi općinskog vijeća JEDNOGLASNO donijeli Odluku
kojom je točka „4. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni  Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Jakovlje“  izuzeta  iz  dnevnog  reda ove sjednice  Općinskog  vijeća.  Nakon toga  dao je  na usvajanje
slijedeći: 

D n e v n i   r e d

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 12. rujna
2018. godine.
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1. Prijedlog  za  donošenje  Odluke  o  davanju  suglasnosti  za  dugoročno  kreditno  zaduženje
Zagorskom vodovodu d.o.o.

2. Prijedlog za donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).
3. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima.
4. 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.

II.

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 12.
rujna 2018. godine.
Članovi  Općinskog  vijeća  JEDNOGLASNO  su  donijeli  Odluku  o  prihvaćanju  skraćenog
zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane dana 12. rujna  2018. godine. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B). 
Članovi  Općinskog vijeća  JEDNOGLASNO su  donijeli  Odluku  o vrijednosti  boda komunalne
naknade (B) u iznosu od 3,60/kn/m2 godišnje. 

3. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima. 
Članovi Općinskog vijeća  JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim
djelatnostima.

      4.  Pitanja i prijedlozi. 
Snježana Bužinec komentirala je što se tiče općinske web stranice da nedostaje popis sklopljenih
ugovora, te nedostaju Službeni glasnici na stranici. 
Mirela Novoselec Jakševac pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Jakovlje odgovorila
je da je Općina Jakovlje kao javni naručitelj dužna popis ugovora objavljivati preko elekroničkog
oglasnika javne nabave.
Općinska načelnica je odgovorila što se tiče Službenih glasnika čeka se na štampanje i nakon
toga idu na stranicu Općine Jakovlje. Malo se kasni te je napomenula da i 2017. godine nisu
glasnici  bili  redovito  objavljivani  na  stranici.  Upoznala  je  prisutne  sa  započetim  i  završenim
radovima te je navela da je: 
- završen Projekat rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete na području Općine Jakovlje, 
- završen Projekat obnove krovišta na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu kao i unutarnjeg uređenja

prostorije za posljednji ispraćaj 
- završen Projekat semaforizacije raskrižja Toplička ulica, Stubička cesta i Jakovljanska ulica,
- završen Projekat izgradnje odnosno rekonstrukcije Dvorske ulice u Jakovlju,
- prijavljen  na natječaj  Projekt  za izgradnju platoa u sklopu postojeće zgrade mrtvačnice u

Kraljevom Vrhu, 
- u tijeku izrada projektne dokumentacije za Kulturni centar – Dom kulture u Jakovlju i ishođeno

je Rješenje o izvedenom stanju za isto,
- ishođena građevinska dozvola za Selničku ulicu,
- u tijeku realizacija Projekta rekonstrukcije platoa u sklopu postojeće zgrade koju koristi NK

Dinamo Jakovlje, 
- završen projekat uređenja dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića Bambi,
- u postupku izrada projektne dokumentacije za tri dječja igrališta odnosno u svakom naselju

po jedno 
- potpisan Ugovor  sa Zagrebačkom županijom kojim su odobrena bespovratna sredstva za

izradu  Projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kulturnog centra – Dom kulture,
- potpisan Ugovor  sa Zagrebačkom županijom kojim su odobrena bespovratna sredstva za

izradu Projektne dokumentacije za izgradnju platoa u sklopu postojeće zgrade – mrtvačnice u
Kraljevom Vrhu,

- Općina potpisala dva Ugovora sa Zagrebačkom županijom kojim su odobrena bespovratna
sredstva za tehničku pomoć za prijavu Projekata na natječaj,
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- u  tijeku izgradnja  Reciklažnog  dvorišta  u Kraljevom Vrhu –  pripremni  radovi  i  geodetski
radovi,

- Projekt izgradnje odnosno rekonstrukcije nerazvrstane ceste – Ulica Svete Doroteje – prema
Lešćini,  zbog kasnog potpisivanja Ugovora i odobravanja sredstava od strane Zagrebačke
županije, prebačen u 2019. godinu s kojim će se započeti u rano proljeće, 

- Projekt energetske obnove zgrade koju koristi NK Dinamo Jakovlje, prebačen u 2019. godinu
i  započet će se također u proljeće, 

- u postupku priprema za izradu Projektne dokumentacije za rekonstrukciju šumskih puteva,
- u postupku prikupljanje dokumentacije za prijavu na natječaj kod Savjetodavno poljoprivredno

šumarske službe za održavanje šumskih puteva,
- u postupku realizacija  Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju

otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta, te je odobreno 85%
sredstava od ukupnih troškova zajedno sa Općinom Bistra, Luka i Pušća. 

- u tijeku provedba postupka javne nabave za aktivnosti koje će se provesti u sklopu programa,
- vezano za odvodnju – aglomeracija Jakovlje – završena je studija izvodljivosti, te su definirani

obuhvati. Sada  kreće natječaj za izradu projekata,
- završena sanacija odvodnje u Jakovlju,  Zagrebačka 7 u suradnji sa ŽUC-om,
- pri završetku izrada projektne dokumentacije za proširenje Zagorske ulice od nadvožnjaka do

Zagorske magistrale,
- sanirano klizište u Kraljevom Vrhu,
- u postupku proširenja javne rasvjete i to u Kovačevoj ulici,  Zagrebačkoj kod Jumića te dio

Dvorske ulice,
- svim učenicima Osnovne škole Jakovlje od 1-4 razreda, te predškolcima i vrtićkoj djeci  bit će

podijeljeni prigodni  pokloni povodom Svetog Nikole, 
- održan sastanak u Ministarstvu državne imovine te je dogovoren način provedbe upisa prava

vlasništva na Općinu Jakovlje nekretnina i to Park u centru Jakovlja, sve nerazvrstane ceste i
puteve,  zemljište u sklopu sportskog igrališta kojeg koristi  NK Dinamo iz Jakovlja,  stan u
zgradi u Jakovlju, zemljište uz dvorac,

- u postupku dogovor sa tri okolne općine vezano uz zapošljavanje poljoprivrednog redara, 
- u postupku priprema za prijavu projekta ZAŽELI,

Antun Matešić pita da li radi Mjesni odbor Jakovlje.
Načelnica je odogovrila da MO radi te pitala ima li kakvih problema. 
Antun Matešić pita na koji način bi trebao raditi,  za neke stvari bi trebao biti u tijeku, obilaziti
teren, problemi su što predsjednik nije stalno tu, te  je naveo problem koji se pojavio nakon sječe
jablana  gdje  bi  trebalo  posjeći  mladice  koje  su  izrasle  iz  korijena.  Navodi  da  je  pitao  gđu
pročelnicu koja mu je odgovorila da kad će ići rekonstrukcija  ulice onda će se ti panjevi izčupati,
te pita zamjenika općinske načelnice gdje su završili jablani jer je bilo rijeći da će se dati nekoj
obitelji kojoj je to potrebno za grijanje. Također navodi problem kabla koji je ostao od telefona
kada su se mijenjali stupovi. 
Pročelnica JUO odgovorila je na pitanje što se tiče jablana kao drva za ogrjev da su isti dodijeljeni
gđi Ugarković i Brkić za grijanje.
Načelnica je navela što se tiče tog dijela ulice Svete Doroteje, da se Općina Jakovlje prijavila na
jako puno natječaja i puno projekata i dobiveno je puno bespovratnih sredstava i zbog toga što se
nije sve isplaćeno na vrijeme nije se moglo započeti sa nekim projektima i moraju se prebacivati
za slijedeću godinu i to ne znači da neće biti odrađeni. Prvi slijedeći projekt koji ide je odvojak
„Lešćina“, što će tiče panjeva dat je nalog g. Ferenčaku da očisti grane koje su počele tjerati, a
samo čupanje će se napraviti kada će ići rekonstrukcija te ulice na proljeće.
Damir Suhina iznio je da Mjesni odbor Jakovlje surađuje sa vijećnicima i svaki posao se odradi
bez problema. 
Ljiljana Klepac pita za Ulicu Sv. Doroteje. Činjenica je da je sada manje rasvijetljena i na prvom
usponu cesta  je pukla i to je prostor koji treba zaobilaziti sa autom pa bi to trebalo pogledati i
sanirati. 
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Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Capek ponovno je naveo problem neodazivanja što se tiče
vijećnika na obilježavanja pojedinih manifestacija  te je pozvao sve vijećnike da se odazivaju na
obilježavanja  pojedinih  manifestacija.  Nadalje  zamolio  je  vijećnike  da  po  selima  ne  iznose
neistine. Tu je naveo što se tiče Kraljevog Vrha i izgradnje vodovodne mreže i glasina koje se šire
po Kraljevom Vrhu te zamolio da se svi vijećnici uključe u rad i pomognu da se općina stavi na
jedan nivo.  
Ljiljana Klepac pozvala je sve vijećnike 20. 12. u 17,00 sati da prisustvuju Božićnoj priredbi i
Božićnom sajmu u Osnovnoj školi, pozvane su i sve udruge i učenička zadruga koja je osvojila
nagradu na nivou Države. Treba se vidjeti što je sve učenička zadruga napravila kroz pet godina.
Također je upoznala vijećnike da je OŠ Jakovlje jedna od prvih škola koje je imala e-dnevnike te
da je dobivena na konto svih svojih radnji velika e-ploča, da je dobiven namještaj za cijelu školu
što znači da je netko negdje nešto prepoznao, a preko uspjeha učenika.  
Predsjednik  vijeća  upoznao  je  prisutne  da  se  planira  održati  sjednica  Općinskog  vijeća  19.
prosinca, te obavijestio da je 11. 1. 2019. godine u kino dvorani gost Marin Ivanović-Stoka sa
predstavom. 

Dovršeno u 18,25 sati.

Zapisničar:                                                                                        PREDSJEDNIK
Štefica Podhraški                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE 

            JAKOVLJE
                           Marijan Capek
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