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OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA:022-01/19-01/11
URBROJ:238/11-03/1-19-1
Jakovlje, 30. srpnja 2019.
IZVJEŠĆE
O RADU OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE JAKOVLJE
OD 01.01.2019. – 30.06.2019.

1. GOSPODARSTVO:
-

-

-

-

-

sastanci sa predstavnicima društva Zagorski vodovod d.o.o, vezano uz provedbu
projekta izgradnja vodovodne mreže u Općini Jakovlje – naselje Kraljev vrh,
koordinacijski sastanci sa predstavnicima Hrvatskih voda i Zagorskog vodovoda d.o.o,
vezano uz izgradnju kanalizacijske mreže na području Općine Jakovlje – izrada studije
izvodljivosti za Aglomeraciju Jakovlje, te utvrđivanje obuhvata područja izgradnje
kanalizacijske mreže,
sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda, vezano uz čišćenje i održavanje potoka i
kanala, u njihovoj ingerenciji,
sastanci sa potencijalnim investitorima u poslovnoj zoni na području Općine Jakovlje,
sastanci sa predstavnicima kompanije FACC AG iz područja zrakoplovne industrije koja
će u Jakovlju graditi tvornicu za proizvodnju dijelova za avione, investicije vrijedne 33
milijuna eura,
sastanak u Vladi Republike Hrvatske na kojem je predstavljen investicijski projekt
austrijskog investitora FACC na području Općine Jakovlje - izgradnja tvornice za
proizvodnju unutarnjih dijelova za zrakoplove, koji će se ugrađivati u najpoznatije svjetske
zrakoplove poput Airbusu, Boeinga i drugih. Uz predstavnike Općine, sastanku su nazočili
predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar gospodarstva Darko
Horvat, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Zdenko Lucić, župan Zagrebačke
županije Stjepan Kožić te predstavnici investitora.
sastanci sa predstavnicima društva Lagermax Hrvatska d.o.o., vezano uz izgradnju
pristupne prometnice industrijskoj zoni Jug 1 – ponovna izrada geodetskog elaborata i
Idejnog projekta zbog izmjene Zakona o gradnji kojim se regulira isto te zbog promjene
vlasničkih odnosa na katastarskim česticama,
održan sastanak sa predsjednicom Republike Hrvatske u sklopu posjeta Zagrebačkoj
županiji,
sudjelovanje na sastancima vezano uz Urbanu aglomeraciju Zagreb.

2. GOSPODARENJE OPĆINSKOM IMOVINOM:
-

nalog za izdavanje rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
u prostoru i rješenja o visini komunalnog doprinosa,
nalog za izradu novih rješenja o komunalnoj naknadi,
nalog za slanje računa za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda i grobnu
naknadu,
nalog za izdavanje opomena za grobnu naknadu, komunalnu naknadu, naknadu za
uređenje voda i komunalni doprinos,
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-

ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju Društvenog doma - Doma kulture u
Jakovlju,
ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju Selničke ulice,
u postupku je rješavanje imovinsko pravnih pitanja za upis zgrade koju koristi Dobrovoljno
vatrogasno društvo Kraljev Vrh,
u postupku je rješavanje imovinsko pravnih pitanja za upis zgrade i nekretnina koje koristi
Nogometni klub Vrh – Kraljev Vrh,
u postupku je rješavanje imovinsko pravnih pitanja za zemljište u Igrišću (okretište),
ishođeno je rješenje kojim je Općina Jakovlje postala vlasnik zemljišta i zgrade koju je
koristilo NK Igrišće – u stečajnom postupku,
u postupku je upis u zemljišne knjige zgrade mrtvačnice u Kraljevom Vrhu i okolnih
čestica koje se koriste kao plato u sklopu postojeće zgrade mrtvačnice,
uknjiženo je pravo vlasništva na nekretninama koje se koriste kao groblje u Kraljevom
Vrhu na Općinu Jakovlje,
pokrenuti su postupci za upis nerazvrstanih cesta na području Općine Jakovlje:
- Igriška ulica,
- Ulica Josipa Grilla,
- Fijanova ulica,
- Zagrebačka cesta od kućnog broja 69 do kućnog broja 75,
- Jaguštova ulica – dio,
- Ulica Ksavera Šandora Đalskog,
- Majdakova ulica,
uknjiženo je pravo vlasništva na nekretninama koje se koriste kao Park u centru Jakovlja
pokrenut je postupak vraćanje državne imovine na području Općine Jakovlje u vlasništvo
Općine Jakovlje i to:
a) zemljište u sklopu NK Dinamo Jakovlje,
b) zemljište uz Dvorac Oršić u Jakovlju te
c) nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje,
u postupku je izrada geodetskog elaborata za nerazvrstane općinske prometnice,
potpisan je Sporazum o provođenju homogenizacije katastarskih planova na području
katastarske općine Jakovlje,
provedena je homogenizacija za k.o. Kraljev Vrh i k.o. Stubička Slatina.

3. OBRAZOVANJE, SOCIJALNI PROGRAM, KULTURA, PROMIDŽBA:
-

-

redovito isplaćivana pomoć za novorođenčad,
sufinanciranje boravka u dječjim vrtićima za djecu s područja Općine Jakovlje,
sufinanciranje prijevoza vrtićke djece na dodatne aktivnosti,
sastanci sa Zagrebačkom županijom vezano za rekonstrukciju školskih igrališta u sklopu
Područnih škola u Općini Jakovlje te izradi projektne dokumentacije za proširenje
Osnovne škole Jakovlje,
kupljeni pokloni za učenike nižih razreda Osnovne škole Jakovlje, Područne škole Igrišće
i Područne škole Kraljev Vrh, te za polaznike vrtića i predškole za Uskrs,
financirana monodrama "Stara škola kreka iz tame u svjetlo",
financiranje prehrane za učenike slabijeg imovnog stanja u Osnovnoj školi Jakovlje,
Područnoj školi Igrišće i Područnoj školi Kraljev Vrh,
sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, te invalida, socijalnih slučajeva, kao i osoba
starijih od 65 godina,
sufinanciranje ljetovanja učenika Osnovne škole Jakovlje u Selcu, preko Crvenog križa
Zaprešić,
redovita isplata stipendija za srednjoškolce i studente,
redovito se sufinanciraju potrebe korisnika socijalne pomoći,
sufinanciraju se troškovi za djecu s posebnim potrebama u Centru za autizam, Centru za
rehabilitaciju Zagreb – radionica Zaprešić, terapijsko jahanje i plivanje,
redovito financiranje rada klubova i udruga, prema usvojenom Proračunu,
redovno informiranje mještana putem novina „Prigorski kaj“, „Zaprešićki kraj“, web
stranice općine, 01 Portal, Televizije Zapad te Radio Stubice,
redovito financiran rad Vatrogasne zajednice Općine Jakovlje,
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redovito financiran rad HGSS i rad Crvenog križa,
redovito sufinanciran rad Hitne pomoći Zaprešić,
potpisani ugovori o stipendiranju za školsku godinu 2018./2019.,
financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za sve mještane koji su 1. siječnja 2019.
godine navršili 75 godine i više,
održani sastanci za Zagrebačkom županijom – Upravni odjel za prosvjete, vezano uz
izradu projektne dokumentacije za proširenje Osnovne škole Jakovlje, te energetske
obnove zgrade Osnovne škole Jakovlje,
zaključen sporazum sa Zagrebačkom županijom za sufinanciranje dodatnog obrazovnog
materijala za učenike Osnovne škole Jakovlje,
sufinanciranje škole u prirodi za učenike četvrtog razreda Osnovne škole Jakovlje.

4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
-

-

-

-

završen projekt rekonstrukcije platoa u sklopu postojeće zgrade koju koristi NK Dinamo
Jakovlje,
provedba projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu,
realizacija projekta rekonstrukcije općinske nerazvrstane prometnice – Ulica Svete
Doroteje – Lešćina,
realizacija projekta rekonstrukcije općinske nerazvrstane prometnice – Ulica K. Š.
Đalskog,
izdani nalozi za sanaciju i održavanje nerazvrstanih cesta, saniranje udarnih rupa na
asfaltiranim prometnicama, navažanje bankina, navoz kamenog materijala na
makadamske prometnice, čišćenje odvodnih kanala, te uništavanje nepoželjne vegetacije
– košnja trave, uklanjanje raslinja uz prometnice,
održani sastanci sa predstavnicima ŽUC-a, vezano za sanaciju i održavanje županijskih
cesta, navažanje bankina, odmuljivanje odvodnih kanala, te uništavanja nepoželjne
vegetacije – košnja trave, uklanjanje raslinja uz prometnice,
održani sastanci za predstavnicima ŽUC-a vezano za proširenje Zagorske ulice te za
asfaltiranje županijske ceste od Kraljevog Vrha do Strmca,
sa Hrvatskim vodama dogovoren plan čišćenja i održavanja odvodnih kanala na području
Općine Jakovlje,
u suradnji sa ŽC realiziran projekt sanacije odvodnog jarka u Jakovljanskoj ulici,
postavljena prometna ogledala na nerazvrstanim cestama na izlazima iz sporednih ulica
gdje je slaba preglednost,
osiguranje pitke vode djeci koja pohađaju Područnu školu Kraljev Vrh galonima pitke
vode,
realizacija projekta rekonstrukcija vodovodnog priključka za objekt primarne zdravstvene
zaštite u Jakovlju (postava vodovodnih cijevi sa novim cjevovodima i razdvajanjem
instalacija na tri samostalne cjeline uključujući i hidrantsku mrežu),
proširenje vodovodnih i plinskih mreža,
održavanje parka, nogostupa, svih javnih zelenih površina te igrališta u Igrišću,
izdavanje opomena vlasnicima zapuštenih parcela,
izdani nalozi za manje komunalne akcije, od toga većina po zahtjevu mještana,
osigurana pitka voda svim stanovnicima naselja Kraljev Vrh,
realizacija projekta uređenja okoliša oko zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju,
realizacija projekta obnove križa na križanju Ulice Svete Doroteje i Fijanove ulice,
obnova mosta u Ulici Stara cesta,
javne površine zasađene ukrasnim biljkama,
vezano uz održavanje javnih površina naručeno deset koševa za smeće i tri oglasne
ploče,
pokrenut postupak sklapanja Ugovora o zakupu zemljišta u Kraljevom Vrhu u svrhu
izgradnje dječjeg igrališta,
objavljen Javni poziv uvida u Geodetski projekt - izgradnja pristupne prometnice do radne
zone "Jug - 1" u Jakovlju,
obilježena horizontalna signalizacija ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite u
Jakovlju.
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5. ZDRAVSTVO
-

na zahtjev građana, rješavani problemi sa psima lutalicama,
zbrinjavanje lešina,
poslovi vezani uz Zakon o zaštiti životinja,
u suradnji sa Zagrebačkom županijom, Gradom Zaprešićem i okolnim Općinama financira
se rad Hitne pomoći Zaprešić,

6. POLJOPRIVREDA
-

redovno isplaćivane subvencije u poljoprivrednoj proizvodnji za umjetno osjemenjivanje
krava i krmača za poljoprivrednike upisane u Upisnik,
redovito obavještavanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva o svim raspisanim
natječajima (web stranica općine i email),
primljen u službu poljoprivredni redar temeljem sporazuma sa Općinom Bistra, Luka i
Pušća,
izdavanje opomena vezano uz zapuštena poljoprivredna zemljišta,
potpisan Ugovor sa skloništem Šapica za zbrinjavanje napuštenih pasa,
obavljena besplatna kastracija kuja u suradnji sa skloništem Šapica,
obavještavanje mještana o provedbi mjera zaštite od požara i agrotehničkim mjerama.

7. PRIPREMA, PRIJAVA I REALIZACIJA PROJEKATA
-

-

realizacija projekta izgradnje vodovodne mreže u Kraljevom Vrhu,
priprema projekta za proširenje groblja u Kraljevom Vrhu (održani sastanci, u izradi je
procjembeni elaborat sudskog vještaka. Dobivena je tržišna vrijednosti od Porezne
uprave),
pokrenut je postupak za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Ulica
Svete Doroteje i to kod Đunđek Petra, Poslončec Željka i kod Oblaka,
sudjelovanje u projektu za uvođenje širokopojasnog interneta – nositelj projekta Grad
Zaprešić,
prijava dva projekta za rekonstrukciju šumskih puteva na Savjetodavna poljoprivredna
šumarska služba,
prijavljen projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u parku u Jakovlju i u Igrišću,
prijavljen projekt rekonstrukcija šumskih puteva – Sarno u Kraljevom Vrhu,
prijavili smo interes za nabavku klupe za dojenje,
prijavljen je projekat izgradnje dijela nogostupa na Topličkoj cesti na natječaj Zagrebačke
županije,
prijavljen je projekt označavanja/mikročipiranja pasa kod Zagrebačke županije,
prijavljen je projekt za tehničku pomoć za prijavu na natječaj LAG-a i Agencije za plaćanje
u poljoprivredi,
prijavljen je projekt energetske obnove zgrade Općine Jakovlje,
prijavljen je projekat rekonstrukcije općinske nerazvrstane ceste Toplička cesta I. dio na
natječaj Zagrebačke županije,
prijavljen je projekat rekonstrukcije općinske nerazvrstane ceste Jarčec, u Igrišću na
natječaj Zagrebačke županije,
izrađena projektna dokumentacija za sanaciju pročelja na zgradi mrtvačnice u Kraljevom
Vrhu, te ishođena potvrda od strane graditeljstva,
izrađena projektna dokumentacija za revitalizaciju zgrade koju koristi DVD Kraljev Vrh,
prijavili smo projekat izgradnje nogostupa u Topličkoj cesti – Kokoti i nabavku komunalne
opreme – traktor kod Ministarstva graditeljstva,
prijavljen je projekt za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju
šumske prometnice kod Zagrebačke županije,
priprema projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa od Semafora do Selničke ulice,
od Selničke ulice do Gajeve u Igrišću,
priprema projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa od Semafora prema Kraljevom
Vrhu u dužini od cca 1000 m,
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provedba projekta – energetska obnova zgrade koju koristi NK Dinamo – Jakovlje,
prijavljen je projekt – provedba projekta za nabavu spremnika kod Zagrebačke županije,
potpisan sporazum za Projekt WIFI4EU – besplatan internet na javnim površinama,
odobren je Projekt za nabavu kanta za reciklabilni otpad i kontejnera za reciklabilni otpad,
kod Fonda za zaštitu okoliša i energetiku i u tijeku je postupak nabave od strane Fonda,
realizacija projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu,
realizacija Projekta Informiraj! Reduciraj! Recikliraj! zajedno sa Općinama Luka, Bistra i
Pušća u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju
otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta,
realiziran je projekat uređenja platoa u sklopu postojeće zgrade koju koristi Nogometni
klub Dinamo Jakovlje,
priprema projekta proširenja javne rasvjete i to u Kovačevoj ulici i Zagrebačka kod Jumića
– suglasnosti vlasnika zemljišta,
izrada Procjene rizika ugroženosti,
realiziran projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Svete Doroteje (Lešćina)
održani sastanci u REGEA Zagrebačke županije i Ministarstvu kulture radi obnove
Projekta Putevima Juraja Pušeka,
provedba projekta energetske obnove zgrade koju koristi Nogometni klub Dinamo –
Jakovlje.

8. OPĆINSKO VIJEĆE, RADNA TIJELA I POVJERENSTVA
-

pripremljen materijal za 5 (pet) sjednice Vijeća sa ukupno 50 točaka dnevnog reda,
proveden natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga na području
Općine Jakovlje za 2019. godinu,
objavljen javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na
radno mjesto komunalni namještenik,
objavljen je oglas za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa,
pokrenut je postupak izrade IV. izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Jakovlje,
održavanje sastanaka članova Savjeta mladih i Povjerenstva za ravnopravnost spolova,
te realizacija programa i planova rada za 2019. godinu.

9. OSTALO
-

organizirana savjetovanja za udruge, poduzetnike, poljoprivrednike i dežurstvo
predstavnika LAG-a u Općini Jakovlje,
izdan nalog za izdavanje opomena za komunalni nered,
sudjelovanje na radionicama i skupštini Lokalne akcijske grupe „Zeleni bregi“,
sudjelovanje na radionicama Volonterskog centra „Orkas“,
redovito obavještavanje svih udruga o raspisanim natječajima (web stranica, e-mail),
svakodnevno primanje stranaka, kako bi se upoznali s problemima istih, te ih pokušali
riješiti na obostrano zadovoljstvo,
zaprimanje zahtjeva mještana putem email-a, odgovaranje na iste kao i rješavanje po
istima,
redovito održavanje kontakata i sastanaka sa predsjednicima mjesnih odbora,
sastanci sa gradonačelnikom Grada Zaprešića i načelnicima zaprešićkog kraja vezano uz
zajedničku problematiku svih Općina i Grada,
održani sastanci sa predstavnicima općina, policije te predstavnicima Parka prirode,
u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb na području Općine Jakovlje korisnici zajamčene
minimalne naknade angažirani su na radovima za opće dobro bez naknade,
potpisan Ugovor između Općine Jakovlje i Hrvatske pošte d.d. za sufinanciranje troškova
naknade za račune komunalne i grobne naknade.
OPĆINSKA NAČELNICA
Sanja Borovec

