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SKRAĆENI ZAPISNIK  
sa  17. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane 

dana 22. srpnja 2019. godine u prostorijama Općine Jakovlje 
 
Započeto u 19,05 sati. 
 
Prisutni vijećnici:  

Marijan Capek, predsjednik OV 
Matej Jozak 
Antun Matešić 
Zdravko Poturica 
Dražen Kostanjčar 
Juraj Tuđen 
Snježana Bužinec 
Ljiljana Klepac 
Dražen Pintar  
Zlatko Poturica 
Žarko Požnjak 
 
 

Odsutni  vijećnici: Branki Ivček-opr. i Damir Suhina-opr. 
 

Prisutna općinska načelnica Sanja Borovec i njezin zamjenik Mario Hlad. 
 
Prisutni ispred Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje: Mirela Novoselec Jakševac, Štefica 
Podhraški – zapisničar  i Snježana Šunc. 
 
Prisutni predstavnici lista Zaprešićki kraj i TV Zapad. 
 
 

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 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 27. lipnja 2019. 
godine. 

1. Prijedlog za donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana 
uređenja Općine Jakovlje. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Općine Jakovlje. 

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 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 27. 
lipnja 2019. godine. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 16. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana  27. lipnja 2019. godine.  
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1. Prijedlog za donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o IV. izmjenama i dopunama 
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje.  

2. Prijedlog za donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite na području Općine Jakovlje. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Jakovlje. 

3. Pitanja i prijedlozi.  
Dražen Kostanjčar pita vezano za malčanje ceste Jakovlje-Kraljev Vrh. Dva puta se malčalo, 
jedino  nije u odvojku prema Bistri, niti grabe nisu uređene u odvojku, da li je poznato u kojoj je 
fazi asfaltiranje ceste od Kraljevog Vrha do Strmca, te ga zanima oko uređenja centra, košnje 
oko doma, tko bi to trebao održavati, da li MO, DVD ili Općina.  
Načelnica je odgovorila da je bio sastanak sa predstavnikom ŽUC-a, g. Nikolićem kojemu je 
ukazano što sve treba napraviti i stavljeno je u Plan. Jedan dio je napravljen, a drugi dio ovaj ili 
slijedeći tjedan gdje će biti i čišćenje graba kroz Topličku tamo gdje su kritična mjesta. Što se tiče 
DVD-a Kraljev Vrh, inače su to kosili vatrogasci, a u zadnje vrijeme bez obzira što nije bilo u 
vlasništvu Općine to su uređivali zaposlenici općine. U ovoj godini ima problema oko održavanja, 
jer konstantno rade samo dva djelatnika, s time da je jedan bio u dva navrata dulje na bolovanju 
cijeli mjesec. Bio je samo jedan djelatnik. Sada je dvoje trenutno na održavanju groblja, pa su pet 
dana za redom bili ukopi kada rade do 12 i dolaze poslije na ukop. Dva dana su samoinicijativno 
ostali i odradili neke poslove koji su bili hitni. Objavljen je natječaj za zapošljavanje, u srijedu će 
biti povjerenstvo. Dvije su ponude stigle i čim prije će se zaposliti jednog kandidata ako će sve 
biti u redu. Općina će i dalje nastaviti to čistiti.  
Žarko Požnjak navodi za cestu Risovo polje, ŽUC je izašao na teren, ali su dio očistili i to samo 
desnu stranu, a lijevu su samo rezali bankinu. Da li će doći još to odraditi, graba je viša od ceste i 
voda ide na cestu.   
Načelnica je odgovorila da će doći ponovno, ostali su u defektu, dobili su nove traktore pa vjeruje 
da će biti bolje.  
Juraj Tuđen pita da li će ove godine ići asfaltiranje dijela Jarčeca u Igrišću.  
Načelnica je odgovorila da je Jarčec prijavljen na natječaj za sredstva UO za poljoprivredu, za 
sada nisu odobrena sredstva, ali će ići još u osmom mjesecu Odluke što se tiče odobrenja 
sredstava, a ako se neće dobiti realizirat će se sredstvima iz općinskog Proračuna.  
Juraj Tuđen pita da li to znači da to neće biti realizirano ove godine.  
Načelnica je navela da je u prošloj godini općina asfaltirala u jedanaestom mjesecu pa vjeruje da 
će se i ovo moći realizirati.   
Juraj Tuđen pita što je sa dječjim igralištem u Igrišću.   
Načelnica je odgovorila da se još uvijek čeka Odluka Lag-a koja još ide na kontrolu u Agenciju, a 
što se tiče dječjeg igrališta u Kraljevom Vrhu dobiven je odgovor od Ministarstva kulture za 
česticu kod Područne škole u Kraljevom Vrhu. Treba još poduzeti neke radnje radi potpisivanja 
ugovora o najmu.  
Ljiljana Klepac navela je da je Županija odredila da bi najam čestice bio na pet godina, ali to nije 
do Županije to je takav propis i vjeruje da ne bi trebalo biti problema oko sklapanja ugovora. 
Načelnica je navela da Općina ide sada sa natječajem gdje je dobila sredstva za WIFI4EU. 
Zagrebačka županija također raspisuje natječaj za takav projekat i može se ići na taj natječaj da 
se obuhvati Igrišće i Kraljev Vrh. U Igrišću bi išlo na NK, a u Kraljevom Vrhu kraj DVD-a – centar, 
do mrtvačnice i u sklopu dvorišta područne škole kraj dječjeg igrališta.  
Načelnica je navela da su gotovi projekti za revitalizaciju objekta DVD-a Kraljev Vrh čeka se 
otvaranje natječaja za sredstva na koji se Općina planira prijaviti.   
Drugih pitanja nije bilo. 
 
 Dovršeno u 19,20 sati. 

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

              JAKOVLJE 
                                   Marijan Capek, v.r.   


	SKRAĆENI ZAPISNIK

