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SKRAĆENI ZAPISNIK  
sa  16. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane 
dana 27. lipnja 2019. godine u prostorijama Općine Jakovlje 

 
Započeto u 19,05 sati. 
 
Prisutni vijećnici:  

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

Odsutni  vijećnici: Ljiljana Klepac i Matej Jozak 
 

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 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 11. lipnja 
2019. godine. 

1. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom redu. 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara 

Općine Jakovlje. 
3. Prijedlog za donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva Općine 

Jakovlje.  
4. Prijedlog za donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. 
5. Prijedlog za donošenje Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za 

podmirenje troškova tijekom požarne sezone u 2019. godini. 
6. Prijedlog za donošenje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova. 
7. Prijedlog za donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području 

Općine Jakovlje u protupožarnoj sezoni u 2019. godini. 
8. Prijedlog za donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti 

opasnost od nastajanja i širenja požara. 



2 

9. Prijedlog za donošenje Zaključka o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave 
zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara. 

10. Prijedlog za donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili 
katastrofa na području Općine Jakovlje. 

11. 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 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 11. 
lipnja 2019. godine. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 15. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 11. lipnja 2019. godine.  

1. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom redu. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o komunalnom redu.  

2. Prijedlog za donošenje Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog 
redara Općine Jakovlje. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o službenoj iskaznici i službenoj 
odori komunalnog redara Općine Jakovlje. 

3. Prijedlog za donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva 
Općine Jakovlje.  
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli  Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i 
dokumentarnog gradiva Općine Jakovlje. 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o agrotehničkim mjerama i 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na 
poljoprivrednom zemljištu. 

5. Prijedlog za donošenje Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za 
podmirenje troškova tijekom požarne sezone u 2019. godini. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Zaključak o utvrđenju Financijskog plana 
osiguranih sredstva za podmirenje troškova tijekom požarne sezone u 2019. godini. 

6. Prijedlog za donošenje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu 
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Plan korištenja teške građevinske 
mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova. 

7. Prijedlog za donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na 
području Općine Jakovlje u protupožarnoj sezoni u 2019. godini. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Plan  aktivnog uključenja svih subjekata 
zaštite od požara na području Općine Jakovlje u protupožarnoj sezoni u 2019. godini.. 

8. Prijedlog za donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje 
prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 
građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara. 

9. Prijedlog za donošenje Zaključka o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave 
zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Zaključak o utvrđenju popisa lokaliteta i 
prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara. 

10. Prijedlog za donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili 
katastrofa na području Općine Jakovlje. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u 
slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Jakovlje. 

11. Pitanja i prijedlozi. 
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ Općinskoj načelnici koja je prisutne izvijestila  o 
aktivnostima i projektima te je navela da je izvršena prijava na natječaj Zagrebačke županije za 
projekte: 

 - dječje igralište u Jakovlju, 
 - označavanje pasa, 
 - tehnička pomoć za prijavu na natječaj Laga-a,  

 - manifestacija Jakovljanske jeseni, 

 - energetska obnova zgrade Općine, za koje čekamo rezultate natječaje  
kao i za projekte koji su prijavljeni tijekom mjeseca svibnja i to: 

 - sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju šumske prometnice, 
 - sufinanciranje provedbe projekta za nabavu spremnika, 

 - rekonstrukciju nerazvrstane općinske prometnice Toplička ulica I dio – prema Severinima, 

 - izgradnja dijela nogostupa u Topličkoj ulici, 
 - rekonstrukciju nerazvrstane općinske prometnice Jarčec u Igrišću. 

Pri samom kraju je realizacija projekta energetske obnove zgrade u vlasništvu Općine Jakovlje  
koju koristi NK Dinamo – Jakovlje. 

U tijeku je prijava projekta za  rekonstrukciju šumskih puteva na natječaj Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi. Za šumski put Sarno uspjelo se ishoditi većinu suglasnosti, no za Solarsko će se  

vidjeti koji postotak bi se priznao zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa.  
Ishođen je vlasnički list za groblje u Kraljevom Vrhu, te je sada isti u postupku prenamjene 

zemljišta.  

Za nekretninu DVD Kraljev Vrh, NK VRH  i okretište u Igrišću održan je očevid od strane nadležnog 

suda te je u postupku izdavanje rješenja kojim bi Općina Jakovlje postala vlasnik naprijed 

navedenih nekretnina.  

Predan je geodetski elaborat za Igrišku ulicu i Ulicu Josipa Grilla u Katastar. Po provedbi istog  

započeli bi izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole. 
Po prijavama mještana i po službenoj dužnosti Poljoprivredni redar je počeo s izdavanjem 
opomena za zapuštena poljoprivredna zemljišta. 

Vezano uz održavanje javnih površina, naručeno je 10 koševa i 3 oglasne ploče. Po zaprimanju 

istih kreće se sa postavom na području Općine. 
U izradi je projektna dokumentacija za rekonstrukciju dijela Ulice Svete Doroteje i to dio kod 

Đunđek Petra, dio kod Poslončec Željka i dio kod Oblaka.  
Pokrenut je postupak za izradu projektne dokumentacije izgradnje nogostupa u Topličkoj ulici od 

semafora u dužini cca 1100 m. 
Pokrenut je postupak za izradu projektne dokumentacije izgradnje nogostupa u Stubičkoj ulici od 
Selničke ulice do Gajeve ulice u Igrišću. 
Završena je projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa u Stubičkoj ulici od semafora do 
Selničke ulice (čekamo još 2-3 potvrde glavnog projekta), kako bi ishodili potrebni akt od Ureda za 

graditeljstvo. Planiramo se prijavit na natječaj MUP-a za potencijalno opasno mjesto. 

Za NK Igrišće dobili smo rješenje kojim je Općina Jakovlje postala vlasnik nekretnine, te još 
čekamo provedbu istog u zemljišnim knjigama. 
Započet je postupak izrade geodetskog elaborata za Jaguštovu ulicu u Igrišću. 
U tijeku je dogovor sa Osnovnom školom Jakovlje i Zagrebačkom županijom, Upravnim odjelom za 

prosvjetu, za potpisivanje ugovora o zakupu zemljišta u Kraljevom Vrhu, a u svrhu izgradnje 

dječjeg igrališta. 
Prema podacima Pročelnice Upravnog odjela za prosvjetu Zagrebačke županije, u drugoj polovici 

2019. godine pokrenut će se postupak izrade projektne dokumentacije za proširenje Osnovne škole 
Jakovlje, gdje bi se dogradile 4 učionice (produženi boravak) i blagovaona. 
Isto tako, Pročelnica je izjavila da kreće i projekat energetske obnove OŠ Jakovlje (osiguran je 

novac za 7 škola Zagrebačke županije, i od toga i naša). 
Osigurana su sredstva u Zagrebačkoj županiji, Upravni odjel za prosvjetu, za obnovu školskog 
dvorišta u sklopu Područne škole u Igrišću. 
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U postupku je iznalaženje rješenja za upis nerazvrstanih općinskih prometnica koje su u vlasništvu 
Republike Hrvatske na Općinu Jakovlje (geodetski elaborat ili Izjavom da se radi o nerazvrstanoj 

općinskoj prometnici na području Općine, a koja je u vlasništvu RH,  a sve temeljem Zakona o 

cestama). 

Vezano uz IV. izmjene i dopune  Prostornog plana, svim javnopravnim tijelima upućeni su dopisi za 

očitovanje o istom.  Velik broj očitovanja je već zaprimljen. Drugi tjedan kreće javna objava i 
izlaganje prijedloga Prostornog plana, kako bi u drugoj polovici srpnja bilo sve spremno za 

donošenje Odluke. 
Što se tiče investitora FACC, izvršili su geodetski snimak parcele, izrađen je idejni projekt, te je 
velik dio poslova pripremljen kako bi donošenjem Prostornog plana Općine Jakovlje mogli započeti 
postupak ishođenja građevinske dozvole. 
Žarko Požnjak pita kada će biti završeno reciklažno dvorište, jer koliko mu je poznao trebalo je biti 
završeno u lipnju. 
Načelnica je navela da bi trebalo biti završeno 22. srpnja te da je to po ugovoru. 
Žarko Požnjak navodi da mu se ne čini da bi moglo biti gotovo do tog datuma. Također pita da li se 
može dobiti informacija za Zagorski vodovod, idu li radovi po planu.  
Načelnica je odgovorila da je rok za izgradnju do kraja godine, da je razgovarala sa njima i rečeno 
joj je da će biti gotovo. Ako ne završe u roku, plaćat će penale te da je Općina stalno s njima u 
kontaktu.  
Juraj Tuđen navodi da Gajeva, Mihanovićeva i Igriška ulica nemaju bankina, pogotovo sad poslije 
kiše. Pita tko je zadužen za granje koje pada na cestu te tko to treba čistiti, da li građani ili oni čija 
je cesta. To treba riješiti. 
Žarko Požnjak naveo je da je također problem u Topličkoj cesti kod Belinića već više od godine i 
pol, problem s bankinama, duboke su grabe, treba iz koordinirati da to on čija je cesta napravi. 
Takav je problem kod Belinića i kod Kokota.  
Načelnica je odgovorila da su projekti u izradi za izgradnju nogostupu na kritičnim dijelovima. 
Pokušalo se sa ŽUC-om dogovoriti da i oni jedan dio iz financiraju, s obzirom da je to njihova cesta. 
Kad se dobe potvrde glavnog projekta, onda će se krenuti sa rekonstrukcijom tih dijelova.  
Dražen Kostanjčar pita ide li asfaltiranje županijske ceste između Kraljevog Vrha i Strmca.  
Načelnica je odgovorila da je to dogovoreno i ići će kada izvođač završi radove na drugom 
gradilištu. 
Antun Matešić pita da li se što poduzima oko trave na livadi kod Stublja.  
Načelnica je odgovorila da će iza 30. 6. ići opomene, jer do 30. 6. je obaveza košnje trave.  
Žarko Požnjak pita da li komunalni redar može što poduzeti po pitanju ograde koja prijeti rušenjem 
na ulicu.  
Milan Ječmenjak navodi da je upoznat sa problemom te da se radi o Sljemenskoj ulici 33  te da će 
se poslat opomena vlasnici koja je to naslijedila.  
Branko Ivček pita što je moguće poduzeti za kuće koje su ruševne i zapuštene. 
Načelnica je odgovorila da općina pokušava od suda dobiti rješenja o nasljeđivanju za takve 
nekretnine, neke ostavine nisu riješene još su u postupku. Jedino ako se dobije ošasnom imovinom 
onda je to općinsko. 
Branko Ivček navodi da se u Zagorskoj ulici na ulazu sa stare Zagorske ipak gradi auto otpad. 
Svaki dan je sve više starih automobila. 
Načelnica je odgovorila da će se to sada moći riješiti novom Odlukom o komunalnom redu. Sada 
Općina  ima i poljoprivrednog redara i poljoprivredni i komunalni redar novom odlukom imaju veće 
ovlasti.  
Marijan Capek osvrnuvši se na protekle blagdane pozvao je prisutne da se odazovu na polaganje 
vijenaca povodom blagdana jer gotovo nitko se ne odazove pozivu za prisustvovanje u protokolu.                       
 
  Dovršeno u 19,47 sati. 

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

              JAKOVLJE 
                                     Marijan Capek, v.r.   
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