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SKRAĆENI ZAPISNIK  
sa  18. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane 
dana 11. rujna 2019. godine u prostorijama Općine Jakovlje 

 
Započeto u 18,00 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 
Branko Ivček 
Damir Suhina 
Žarko Požnjak 

 
Prisutna općinska načelnica Sanja Borovec. 
 
Prisutni ispred Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje: Mirela Novoselec Jakševac, Štefica 
Podhraški – zapisničar, Milan Ječmenjak 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 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 22. srpnja 
2019. godine. 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu za razdoblje od 
01.01.- 30.06.2019. godine te prijedlog za donošenje istog. 

2. Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine te 
prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

3. Prijedlog za donošenje Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje. 
4. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine 

Jakovlje. 
5. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 

nerazvrstane ceste – Sljemenska ulica N-KV03D. 
6. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 

nerazvrstane ceste – Stubička cesta N-J50. 
7. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 

nerazvrstane ceste – Stubička cesta N-J52. 
8. 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. 
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II. 
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 22. 

srpnja 2019. godine. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 17. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana  22. srpnja 2019. godine.  

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu za razdoblje 
od 01.01.- 30.06.2019. godine te prijedlog za donošenje istog. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu za razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. godine.  

2. Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine te 
prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli izvještaj o radu općinske načelnice za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.  

3. Prijedlog za donošenje Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine 
Jakovlje. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o stipendiranju učenika i studenata 
s područja Općine Jakovlje.  

4. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine 
Jakovlje. 
Članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (12 ZA i 1 SUZDRŽAN)  donijeli 
su Zaključak o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Jakovlje. 

5. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Sljemenska ulica N-KV03D. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o pokretanju postupka za 
evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Sljemenska ulica N-KV03D. 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Stubička cesta N-J50 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o pokretanju postupka za 
evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Stubička cesta N-J50. 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Stubička cesta N-J52. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o pokretanju postupka za 
evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Stubička cesta N-J52. 

8. Pitanja i prijedlozi.  
Načelnica Općine Jakovlje obavještava prisutne o predmetnim događanjima na području Općine 
Jakovlje. Izlaže kako se Općina Jakovlje u kolovozu 2019. godine prijavila na javni natječaj 
Zagrebačke županije s projektom Wi-Fi 4 Smart Green Ring kojim su obuhvaćene javne površine 
naselja Kraljev Vrh i Igrišće te prostor oko dvorca u Jakovlju. Navodi kako je prijavljen javni 
natječaj kod Fonda za zaštitu okoliša, projekt primjene koncepta pametnih gradova i općina kojim 
će biti osigurana aplikacija kojom će mještani Općine Jakovlje moći iskazati svu komunalnu 
problematiku. Od strane Zagrebačke županije osigurana su sredstva za provedbu čipiranja pasa 
kojim će mještanima Općine Jakovlje biti omogućeno besplatno čipiranje njihovih pasa. Ističe 
kako je u tijeku postupak javne nabave za radove na rekonstrukciji nerazvrstane općinske 
prometnice Toplička cesta I. dio (prema Severinima) te će se po završetku natječaja provesti 
odabir izvođača radova. Proveden je natječaj za opremanje i ugradnju dječjih igrala u Jakovlju 
kojim bi radovi započeli krajem rujna 2019. godine te je izrađeno idejno rješenje za izgradnju 
dječjeg igrališta u Kraljevom Vrhu, smještenog u sklopu dvorišta Područne škole Kraljev Vrh. 
Realiziran je projekt rekonstrukcije nerazvrstane općinske prometnice Ulica Sveta Doroteja – 
Brcki u Jakovlju i Ulice Čret u Igrišću. Završena je obnova školskog dvorišta Područne škole 
Igrišće kao i radovi na potoku Dešno u Jakovlju u dužini od 630 m. Zaposlen je komunalni 
namještenik – radnik, na javne površine postavljeno je novih 10 koševa za smeće, 3 oglasne 
ploče te je ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite u suradnji sa Kuburaškom udrugom Tri 
kralja izgrađena sjenica. U postupku je provedba zamjene dotrajale prometne signalizacije, 
radovi na proširenju javne rasvjete te izgradnja vodovodne mreže u Kraljevom Vrhu. Proveden je 
postupak suzbijanja ličinki komaraca u leglima i to na kanalskim mrežama, naplavnim 
površinama te svim vodama stajačicama koja su potencijalna legla komaraca. Od strane Elektre 
Zaprešić završeni su radovi na prijekopu i polaganju energetskog kabla u Ulici Adele Sixta te 
Dvorskoj ulici, a sve zbog zamjene dotrajalog srednje naponskog kabela. U tijeku su radovi na 
izgradnji trafostanice u Stubičkoj ulici te polaganju srednje naponskog kabla u Selničkoj ulici. 
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Podijeljene su likovne kutije učenicima prvih razreda osnovne škole gdje se priključila i udruga 
GO UHDDR koja je podijelila prigodne majice. Sufinanciran je odlazak na maturalno putovanje 
učenicima šestih i sedmih razreda te je nagrađen učenik generacije Patrik Klančir. Što se tiče 
investitora FACC trenutno je u postupku parcelacijski elaborat i izrada projektne dokumentacije 
izmještanja hidrotehničkog kanala. Načelnica ističe kako je s njihove strane donesena odluka 
kojom se izgrađuje zgrada od 15000 m2, a ne 12000 m2 kako je prvotno određeno na temelju 
koje će biti izrađeno novo idejno rješenje. 

- Vijećnik Žarko Požnjak postavlja pitanje koja je procedura za postavu usporivača prometa te 
prometne signalizacije na županijskoj i općinskoj prometnici zbog učestale brze vožnje i to na 
području oko Nogometnog igrališta Kraljev Vrh. Načelnica ističe kako je potrebno izraditi projekt i 
od strane Županijske uprave za  ceste ishoditi potrebne dozvole te bi se nakon izvedene situacije 
na terenu započelo sa postupkom realizacije istog. Isto tako ističe da se planira izraditi projekt 
označavanja pješačkog prijelaza u Kraljevom Vrhu oko zdenca. Vijećnik Žarko Požnjak navodi 
potrebu za postavljanjem semaforizacije kod pješačkog prijelaza na raskrižju kod marketa zbog 
nepreglednosti raskrižja i zbog učestale brze vožnje iz smjera Stubičkih Toplica. Načelnica 
odgovara kako je to dobar prijedlog te da će se staviti u postupak realizacije. Vijećnik Žarko 
Požnjak navodi potrebu za sanacijom i drugog dijela odvodnih kanala na Risovom polju prema 
Bistri. Načelnica odgovara kako je navedeno traženo od strane Županijskih cesta kao i malčanje 
nadvožnjaka (Zagorska i Jakovljanska) i očekuje se skora realizacija. Vijećnik ističe potrebu za 
prijenosnim šatorom/pokrovom za grobare prilikom iskopa grobnih jama za vrijeme kiša i jakog 
sunca. Načelnica zahvaljuje na prijedlogu vijećnika te navodi da će se isti nastojati realizirati.  

- Vijećnica Ljiljana Klepac ističe problem devastacije vanjskog eksterijera, klupa u dvorištu     
Osnovne škole Jakovlje te moli da Općina putem web stranice istakne navedenu problematiku te 
apelira na roditelje na pojačan nadzor djece. Navodi kako policija ne reagira na nastale okolnosti 
zbog neograđenosti škole. 

-      Vijećnik Branko Ivček dodaje kako bi bilo potrebno ograditi školu, čime bi se spriječila buduća        
     devastacija. 

- Vijećnica Ljiljana Klepac navodi kako je zaposlen profesor tjelesne nastave koji živi u 
neposrednoj blizini Osnovne škole Jakovlje i koji će sa učenicima provoditi izvannastavne 
aktivnosti će se tako kontrolirati stanje na školskom igralištu i u popodnevnim satima kada 
nastave nema, jer su devastacije sve gore što utječe na cjelokupnu sliku načina življenja. Vijećnik 
Juraj Tuđen navodi kako učestalu devastaciju ne provodi velika skupina, već da se radi o maloj 
skupini djece. Vijećnica Ljiljana Klepac ističe kako postoji problem i parkiranja u dvorištu škole te 
kako je olakotna okolnost grmlje od strane dvorca preko kojeg nije moguće proći autom.  

- Predsjednik Vijeća Marijan Capek navodi kako ograda nije dobar izbor jer bi se time onemogućilo 
korištenje igrališta, za što je ono i namijenjeno. 

- Načelnica ističe problem učestalog nepropisnog odlaganja otpada na „Zelenim otocima“ u 
Kraljevom Vrhu i Jakovlju – centar kojim „Zeleni otoci“ postaju odlagališta krupnog otpada. 
Navodi kako su postavljenje nadzorne kamere, te obavijesti na samim „Zelenim otocima“. 
Problem je što otpad najčešće odlažu građani susjednih općina, gradova i županija te će se  
početi kažnjavati iste. 

- Vijećnica Ljiljana Klepac navodi kako je dvorište Područne škole Igrišće uređeno, no ističe kako 
mještani Igrišća negoduju zbog bunara u dvorištu Područne škole koji je rekonstruiran, no ne 
sadrži sve dijelove kao prije uređenja. Načelnica dodaje kako bunar sada ne predstavlja opasnost 
za djecu kako je to bilo prije.  

- Načelnica navodi kako je planiran sastanak Zagrebačkoj županiji u vezi proširenja Osnovne škole 
u Jakovlju te da je u postupku prijava na projekt rekonstrukcije Područne škole Kraljev Vrh u 
suradnji sa Osnovnom školom Jakovlje. 

- Vijećnica Snježana Bužinec postavlja pitanje ima li Općina kakve informacije o učestalim 
provalama i krađama na području Općine Jakovlje. Načelnica navodi kako je od PP Zaprešić 
zatražena intenzivnija ophodnja, no informaciju o samim počiniteljima Općina nije dobila. 

 
Dovršeno u 18,40 sati. 

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

              JAKOVLJE 
                                   Marijan Capek, v.r.   
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