
1 

SKRAĆENI ZAPISNIK  
sa  15. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane 
dana 11. lipnja 2019. godine u prostorijama Općine Jakovlje 

 
Započeto u 19,00 sati. 
 
Prisutni vijećnici:  

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

Odsutna vijećnica: Ljiljana Klepac 
 

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 lista Prigorski kaj, TV Zapad i Zaprešićki kraj. 
 
 

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: 
  

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 6. svibnja 
2019. godine. 

1. Prijedlog za donošenje Odluke o izradi IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 
Jakovlje. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o socijalnoj skrbi. 
3. 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 usvojenim točkama dnevnog reda. 

  
II. 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 6. 
svibnja 2019. godine. 

Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 14. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 6. svibnja 2019. godine.  
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1. Prijedlog za donošenje Odluke o izradi IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Jakovlje. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje.  

2. Prijedlog za donošenje Odluke o socijalnoj skrbi. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o socijalnoj skrbi. 

3. Pitanja i prijedlozi. 
Načelnica je obavijestila prisutne da se planira vijeće 27. lipnja 2019. godine zbog donošenja 
Odluke o komunalnom redu, a prema planovima koje je dao izrađivač Prostornog plana, vijeće 
bi o donošenju izmjena Plana trebalo biti oko 19. srpnja 2019. godine. 
Antun Matešić postavlja pitanje oko suženja ulice Svete Doroteje od broja 22 do broja 24. Bilo 
je rečeno za privremenu signalizaciju da treba neka procedura.  
Načelnica je navela da je u postupku izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tog 
dijela ulice i dijela ulice kod Poslončec Željka, i kada će biti gotova znati će se iznos nakon 
čega će se uvrstiti u plan. Također se planira uređenje Ulice Svete Doroteje na 2 lokacije kod 
Tegole i Oblaka, vidjet će se da li će trebati projektna dokumentacija, a najvjerojatnije će 
trebati,  a isto tako i za iscrtavanje zebre u Kraljevom Vrhu treba projekt jer ako se nešto radi 
bez projekta te ako se nešto dogodi pitat će se temeljem čega je to napravljeno.  
Antun Matešić postavlja pitanje da li se obilazio teren nakon prošle kiše i tuče. Rečeno mu je 
da će g. Ječmenjak obilaziti teren. On nikoga nije vidio, došao je stroj, prošao je odvojkom 
međutim nije napravljena sanacija u dijelu koji vodi prema kućama. Tamo gdje on stanuje, ne 
zna da li je g. Ječmenjak bio na terenu ili nije.  
Načelnica je odgovorila da je g. Ječmenjak bio na terenu. Dao je nalog, a poslije sanacije nije 
išao pogledati. G. Ječmenjak će izaći na teren nakon sanacije i ako nije nešto u redu popravit 
će se.  
Antun Matešić navodi da će problem biti stalno u bankini jer je Općina bila škrta dati tonu 
asfalta da se potegne asfalt od sokla do sokla.   
Žarko Požnjak navodi da je problem na županijskoj cesti - Risovo polje, grabe su više od 
asfalta pa voda ide po bankinama i asfaltu, predlaže da se uputi dopis ŽUC-u, koliko redovito i 
na koji način održavaju grabe, bankine se uništavaju ima više mjesta gdje voda odnese 
bankine i uopće prošle godine nisu čistili grabe.  
Načelnica je izvijestila prisutne da je razgovarano sa ŽUC-om radi sanacije ceste od Kraljevog 
Vrha (centra) prema Strmcu, a to će ići ove godine. Odabran je izvođač,  sada rade u Rugvici 
kada će biti tamo gotovi dolaze na ovu dionicu.  
Drugih pitanja nije bilo.  

 
 

   
  Dovršeno u 19,37 sati. 

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

              JAKOVLJE 
                                     Marijan Capek, v.r.   
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