
          PRIJEDLOG TOČKA 12. 

KLASA: 061-01/19-01/___              
 URBROJ:238/11-01/1-19-_____       

Jakovlje,  ______2019. 
 
 
 
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 _____ 2019. godine donijelo je  
 
 
 

 Z A K L J U Č A K  

o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje 

 

I. 
 Ovim Zaključkom dodjeljuju se za 2018. godinu javna priznanja Općine Jakovlje kako slijedi: 
 

 

Red.
br. 

Osoba ili subjekt koji je 
predložen 

Obrazloženje prijedloga Vrsta 
priznanja 

Predlagač 
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MARIN HLAD 

Član Taekwondo kluba Zaprešić. Do sad 
osvojio preko 190 medalja na domaćim i 
međunarodnim natjecanjima. Nositelj je 
titule prvaka Hrvatske i titule prvaka 
Županije u tehnici u više disciplina. Član 
je je Hrvatskog nacionalnog teama te je 
kategorizirani sportaš HOO-a. U 2018. 
godini nastupao je natjecanjima u Belgiji i 
Austriji te je osvojio zlatnu i srebrnu 
medalju. Prvi je sportaš koji je iz Općine 
Jakovlje nastupao u sastavu Hrvatske 
reprezentacije na svjetskom prvenstvu  u 
Taipei te ušao u 15 najboljih tehničara u 
svijetu. Proglašen je za  mladu nadu 
Zagrebačke županije za 2018. godinu te 
za najboljeg tehničara u 2018. godini. 
Izborio je nastup na Europskom 
prvenstvu koje će se održati u Turskoj u 
2019. godini. Marin Hlad daje svoj 
doprinos kroz sport te time promiče 
Općinu Jakovlje, Zagrebačku županiju i 
Hrvatsku diljem lijepe naše kao i van 
granice. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaketa 

 
NK Dinamo 
Jakovlje 



  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREĆKO SENIČIĆ 

Pohađao je srednju školu Lucijan  
Vranjanin u Zagrebu te je završio 
Ekonomski fakultet u Zagrebu. Bio je 
stipendist Sveučilišta u Sussex, u 
Engleskoj. Radi u Ministarstvu Financija, 
a trenutno obnaša dužnost u EU 
parlamentu  u Bruxelles, u predstojećem 
razdoblju kad će Hrvatska u prvoj 
polovici iduće godine predsjedati 
Europskom unijom. Do odlaska u 
Bruxelles obnašao je dužnost člana 
Općinskog vijeća u Općini Jakovlje. 
Sudjelovao je u radu mnogih 
Povjerenstva, a posebno se istaknuo u 
radu Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova. Aktivan je te rado pomaže u 
radu mnogih udruga, a posebno pomaže 
u poslovanju Udruge umirovljenika i 
invalida Općine Jakovlje sa svojim 
informatičkim stručnim znanjem i 
vještinama, a nadasve svojom 
ljubaznošću prema osobama treće 
životne dobi. 

 
 
 
 
 
 
 
Zahvalnica 

 
 
 
 
 
 
 
Udruga 
umirovljenika 
i invalida 
Općine 
Jakovlje 

  

 

 

3. 

 

 

 

VIŠNJA ŠPIČEK 

Završila je Srednju medicinsku školu te 
stekla zvanje medicinske sestre. Član je 
Hrvatske komore medicinskih sestara, a 
od 1993. godine zaposlena je u 
ambulanti u Jakovlju. U potpunosti 
opravdava svoje zvanje jer je tolerantna i 
pokazuje suosjećanje. Isto tako savjesna 
je, ima moć zapažanja, profesionalna, 
voli ljude i ima iskrenu želju da im 
pomogne. Samopožrtvovnog duha, 
uvijek pozitivna i nasmiješena sa radom 
sa pacijentima ne samo sa područja svog 
Igrišća već sa svima sa područja Općine 
Jakovlje. 

 
 
 
Zahvalnica 

 
 
 
MO Igrišće 
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TOMISLAV PUCKO 

Kao dugogodišnji predsjednik NK 
Dinamo Jakovlje svojim radom 
unaprijedio klub. Pod njegovim vodstvom 
NK Dinamo Jakovlje godinama niže 
odlične natjecateljske rezultate u svim 
kategorijama. Sa svojom predanošću 
klubu, radeći u njemu svakodnevno, 
volontirajući i pomažući,  doveo je klub 
na izrazito visoki nivo prepoznat u 
sportskim krugovima. Sa takvim svojim 
radom jedan je od najboljih promotora 
Općine Jakovlje. Uvažavan je i cijenjen u 
sportskoj zajednici te je takav zaslužan 
da je danas NK Dinamo Jakovlje u 
najvećem uzletu u posljednjih desetak 
godina. Pod njegovim vodstvom NK 
Dinamo je trenutno član JŽNL i trenutno 
je u borbi za viši rang natjecanja. Pod 
njegovim vodstvom stvorila se jaka 
nogometna škola djece, gdje su prisutna 
djeca svih uzrasta. 
 
 
 

 
 
 
Plaketa 

 
 
 
Marijan 
Capek, 
predsjednik 
Općinskog 
vijeća 



 

5. 

 

PATRIK KLANČIR 
 

Učenik je Osnovne škole Jakovlje, polazi 
osmi razred te je uspješan i vrijedan 
učenik koji je kroz svoje obavezno 
osmogodišnje školovanje sve razrede 
završio sa odličnim uspjehom. Uz 
redovni program pokazao je velik interes 
za geografiju (dodatna nastava) i pisanje 
poezije – literarna sekcija u čemu je 
veoma uspješan u Županijskim 
smotrama i natjecanjima.  
Od malena voli i njeguje sport, a najviše 
interesa i talenta je pokazao u nogometu. 
Od 2011. godine počeo je igrati nogomet 
u NK Bistri kao „prstić“, a od 2013. 
godine aktivno trenira, igra i nastupa za 
GNK Dinamo iz Zagreba. Trenutno je u 
formaciji „pioniri“ u GNK Dinamo. Od 
2018. godine igra za mladu 
reprezentaciju RH u godištu od 2004. 
godine rođenja. 

 
Plaketa 

 
Sanja 
Borovec, 
općinska 
načelnica 

  

6. 

 

KIMEL-FILTRI d.o.o. 

 
KIMEL-FILTRI d.o.o. je privatna tvrtka 
osnovana 1997. godine te nastavlja 
poslovanje nekadašnje tvrtke SOP-
KRŠKO koja je pokrivala cijelo tržište 
bivše države. Danas je čini iskusan tim 
projektanata, inženjera i montera koji 
pružaju kompletnu uslugu od 
inženjeringa, projektiranja, izrade i 
montaže postrojenja do servisa, 
održavanja i rezervnih dijelova. Osnovna 
djelatnost tvrtke je usko povezana sa 
proizvodnim programom za zaštitu 
čovjeka, tehnologije i  okoliša te uštedu 
energije, a to je projektiranje, 
aerodinamičko mjerenje, izrada, 
montaža, servisiranje i rekonstrukcija 
kompletnih sustava otprašivanja, 
pneumatskih transporta, lakirnica i 
sušionica drva. U proizvodnoj hali 
smještenoj u Jakovlju, na adresi 
Zagorska 22, krenula je proizvodnja 
2014. godine te trenutno zapošljavaju 25 
radnika. Prema novim saznanjima i 
podacima kreću s proširenjem 
proizvodnih kapaciteta na području 
Općine Jakovlje što je od izuzetne 
važnosti za razvoj gospodarstva na 
našem području. 

 
Plaketa 

 
Sanja 
Borovec, 
općinska 
načelnica 

 

 
II. 

 Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Općine. 
 
 
                                                                                                       
                           PREDSJEDNK  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE 
                                                                                    

         Marijan Capek  
. 


