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SKRAĆENI ZAPISNIK  
sa  14. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane 

dana 6. svibnja 2019. godine u prostorijama Općine Jakovlje 
 
Započeto u 18,30 sati. 
 
Prisutni vijećnici:  

Marijan Capek, predsjednik OV 
Matej Jozak 
Antun Matešić 
Zdravko Poturica 
Damir Suhina 
Dražen Kostanjčar 
Snježana Bužinec 
Dražen Pintar  
Zlatko Poturica 
Branko Ivček 
 
 

Odsutni vijećnici: Juraj Tuđen, Ljiljana Klepac-opr., i  Žarko Požnjak 
 

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. 
 
 

I. 
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Capek pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje 

potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka. Za dopunom ili izmjenom predloženog dnevnog 
reda nije bilo prijedloga. 
 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje slijedeći:   
 

D n e v n i   r e d: 
 

  
Nakon provedenog glasovanja Predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da su članovi Općinskog 
vijeća JEDNOGLASNO usvojili predloženi dnevni red.  
Prišlo se raspravi po usvojenim točkama dnevnog reda. 

  
II. 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 28. ožujka 
2019. godine. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 13. sjednice općinskog vijeća 
održane dana 28. ožujka 2019. godine.  

1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Dječje 
igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište. 

 Članovi općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja u projekt „Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o uključenju u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluke o uključenju u akciju „Gradovi i općine – 
prijatelji djece“. 

3. Pitanja i prijedlozi. 
Pod ovom točkom dnevnog reda općinska načelnica izvijestila je prisutne o trenutnim aktivnostima na 
području Općine Jakovlje: 

- Ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju Društvenog doma – Doma kulture u Jakovlju  

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 28. ožujka 
2019. godine. 

1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Dječje igralište 
u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o uključenju u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“. 
3. Pitanja i prijedlozi.  
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- Ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju Selničke ulice, 
- Izvršene su prijave na natječaj Zagrebačke županije za projekte 

o Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju šumske prometnice, 
o Sufinanciranje provede projekta za nabavu spremnika 

o Rekonstrukciju nerazvrstane prometnice Toplička ulica I dio – prema Severinima, 

o Izgradnja dijela nogostupa u Topličkoj ulici 
o Rekonstrukciju nerazvrstane prometnice Jarčec 

- Donijeta je Odluka o odabiru izvođača za rekonstrukciju županijske prometnice od Kraljevog Vrha do 

Strmca Stubičkog,  
- U tijeku su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste – Ulica Svete Doroteje – prema Lešćini,  
- U tijeku su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste – Ulica K. Š. Đalskog u Igrišću,   
- Sutra ističe rok za dostavu Ponuda za izvođenje radova za energetsku obnovu zgrade koju koristi NK 

Dinamo – Jakovlje, 

- U tijeku je ishođenje suglasnosti od vlasnika odnosno posjednika nekretnina uz šumske puteve u Igrišću i 
Kraljevom Vrhu, a vezano  uz izradu  projektne dokumentacije za  rekonstrukciju šumskih puteva, kako bi 
se prijavili na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, 

- Ishođen je vlasnički list za groblje u Kraljevom Vrhu, 

- Za nekretninu na kojoj je izgrađena zgrada DVD Kraljev Vrh predan je geodetski elaborat na provedbu u 

katastar,  

- U tijeku je izrada geodetskog elaborata za Igrišku ulicu i Ulicu Josipa Grila kako bi započeli postupak 
izrade Projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole, 

- U tijeku su radovi na uređenju okoliša oko zgrade primarne zdravstvene zaštite, 

- Poljoprivredni redar je počeo s radom 15. travnja 2019. godine, 
- Završena je obnova križa na križanju Ulice Svete Doroteje i Fijanove ulice, 
- U postupku je obnova svih mostova na području Općine Jakovlje, do sada je završena obnova mosta u 

ulici Stara cesta i to uz rad komunalnih namještenika i korisnika zajamčene minimalne naknade koji 
obavljaju radove temeljem Ugovora o radu za opće dobro bez naknade, 

- Javne površine zasađene su ukrasnim biljkama  
- U tijeku je saniranje nerazvrstanih cesta – popravak šljunkom i asfaltom 

- Završeno je postavljanje vodovodne cijevi sa novim cjevovodima i razdvajanjem instalacija na tri 

samostalne cjeline, uključujući i rekonstrukciju hidrantske mreže 

Drugih pitanja nije bilo.  

 

 
                                                      Dovršeno u 18,40 sati. 

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

           JAKOVLJE 
                                 Marijan Capek, v.r.   
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