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SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane
dana 13. studenoga 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
Dražen Pintar
Zlatko Poturica
Branko Ivček
Damir Suhina
Žarko Požnjak
Odsutan vijećnik: Ljiljana Klepac-opr.
Prisutna općinska načelnica Sanja Borovec i njezin zamjenik Mario Hlad.
Prisutni ispred Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje: Mirela Novoselec Jakševac - zapisničar,
Milan Ječmenjak i Snježana Šunc.
Prisutni predstavnici lista Zaprešićki kraj, Prigorski kaj 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.
Prije usvajanja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se u raspravi objedine
točke 1. do 2.g, te točke 11. do. 14.
Prisutni su prijedlog o objedinjavanju rasprave u točkama 1. do 2.g, te točke 11. do 14. usvojili
JEDNOGLASNO.
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 od27. 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 zašti e na
području Općine Jakovlje.
3. Pitanja i prijedlozi.

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 11. rujna
2019. godine.
1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu.
2. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni:
a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
c) Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2019. godinu,
d) Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2019. godinu,
e) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2019. godinu,
f) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za
2019. godinu,
g) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa.
3. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na primjenu cjenika društvu Eko-flor plus
d.o.o.
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4. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
5. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Jakovlje u području
prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
6. Prijedlog za donošenje Odluke o prodaji ošasne imovine u vlasništvu Općine Jakovlje.
7. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za rješavanje svih prava i obveza iza pok.
Stjepana Kovačec.
8. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine
Jakovlje.
9. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka ulaganja na području Općine Jakovlje –
projekt Uređenje parka u centru Jakovlja.
10. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine
Jakovlje.
11. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja
nerazvrstane ceste – Jarčec N-I21A.
12. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja
nerazvrstane ceste – Jarčec N-I21B.
13. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja
nerazvrstane ceste – Ulica Adele Sixta N-J28.
14. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja
nerazvrstane ceste – Dvorska ulica N-J01A.
15. 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 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 11.
rujna 2019. godine.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 18. sjednice
Općinskog vijeća održane dana 11. rujna 2019. godine.
Nakon toga prišlo se raspravi po slijedećim točkama dnevnog reda
1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu.
2. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni:
a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
c) Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2019. godinu,
d) Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2019. godinu,
e) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2019. godinu,
f) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine
Jakovlje za 2019. godinu,
g) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa.
Članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (9 ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN)
donijeli su:
1. Odluku o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu.
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (9 ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN) donijeta je:
2a) Odluka o I. izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
2b) Odluka o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
2c) Odluka o I. izmjeni Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2019. godinu,
2d) Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2019. godinu,
2e) Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2019.
godinu.
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (8 ZA, 2 PROTIV i 2 SUZDRŽANA) donijeta je:
2f) Odluka o I. izmjeni Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine
Jakovlje za 2019. godinu.
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (9 ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN) donijeta je:
2g) Odluka o I. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa.
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3. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na primjenu cjenika društvu Eko-flor
plus d.o.o.
Vijećnik Antun Matešić postavlja pitanje po kojoj osnovi društvo Eko-flor plus d.o.o. podiže cijene.
Načelnica odgovara kako je osnova Zakon o gospodarenju otpadom te velike cijene odlagališta gdje se
otpad odvozi. Načelnica napominje da su cijene povećane i drugim gradovima i općinama od kojih su
neke izdale suglasnost, dok neke nisu. Vijećnik Antun Matešić također postavlja pitanje o temelju cijene,
odnosno izračunava li se cijena ovisno o broju članova kućanstva ili ona ovisi o kvadraturi objekta.
Načelnica odgovara kako Eko-flor plus d.o.o. dijeli cijenu na fiksni i varijabilni dio. Tako fiksni ostaje isti,
dok varijabilni ovisi o broju mjesečnog odvoza.
Nakon provedene rasprave članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o ne
davanju suglasnosti na primjenu cjenika društvu Eko-flor plus d.o.o.
4. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Vijećnik Antun Matešić postavlja pitanje koji je broj članova Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda. Načelnica odgovara da se povjerenstvo sastoji od 5 članova. Pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje napominje kako se radi o članovima koji su bili u
povjerenstvu za elementarne nepogode, no zbog izmjene Zakona, naziv povjerenstva se morao
promijeniti kao i njegovi poslovi.
Nakon provedene rasprave članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (11
ZA i 1 SUZDRŽAN) donijeli su Odluku o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
5. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Jakovlje u području
prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o donošenju Plana djelovanja
Općine Jakovlje u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
6. Prijedlog za donošenje Odluke o prodaji ošasne imovine u vlasništvu Općine Jakovlje.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o prodaji ošasne imovine u
vlasništvu Općine Jakovlje.
7. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za rješavanje svih prava i obveza iza
pok. Stjepana Kovačec.
Vijećnik Žarko Požnjak postavlja pitanje tko se odrekao imovine iza pokojnika i koji je razlog
istom, na što načelnica odgovara kako su se nasljednici odrekli imovina zbog dugova. Vijećnik Antun
Matešić postavlja pitanje koji je iznos dugova, na što pročelnica odgovara kako se od vjerovnika javilo
samo osiguravajuće društvo Croatia osiguranje temeljem presude suda, te se radi o iznosu od 50.000,00
kuna glavnice i kamata. Kako postoji mogućnost nagodbe, potrebne su prethodne radnje prije samog
sklapanja iste. Vijećnik Antun Matešić iskazuje kako je potrebno pripaziti da dug nije veći od naslijeđene
imovine, na što pročelnica odgovara kako Općina može odgovarati za dug samo do visine naslijeđene
imovine.
Vijećnik Žarko Požnjak postavlja pitanje na koji način Općina raspolaže naslijeđenom imovinom,
da li će se nekretnine prodavati ili predati u vlasništvo socijalno ugroženim slučajevima. Pročelnica
odgovara kako je isto razrađeno u Odluci o prodaju ošasne imovine u vlasništvu Općine Jakovlje.
Nakon provedene rasprave članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o
davanju suglasnosti za rješavanje svih prava i obveza iza pok. Stjepana Kovačec.
8. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u vlasništvu
Općine Jakovlje.
Vijećnik Antun Matešić postavlja pitanje koliko iznosi cijena nekretnine za prodaju. Načelnica
odgovara kako je potrebno izraditi procjembeni elaborat koji se dostavlja na kontrolu u Zagrebačku
županiju, nakon čega slijedi prodaja.
Nakon provedene rasprave članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o
davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Jakovlje.
9. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka ulaganja na području Općine
Jakovlje - projekt Uređenje parka u centru Jakovlja.
Vijećnik Antun Matešić postavlja pitanje da li će se još nešto dodatno graditi osim već
napravljenog dječjeg igrališta. Načelnica odgovara kako je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju koja
će se prezentirati kao i napraviti javnu raspravu. Slijedom navedenoga, donijeti će se odluka. Isto tako
napominje kako je za buduću prijavu projekta na javni natječaj, potrebno izraditi projektnu
dokumentaciju. Predsjednik vijeća iskazuje zahvalu vijeću, načelnici, zamjeniku i JUO Općine Jakovlje
vezano za dječje igralište u Jakovlju, koje je uvelike bilo potrebno izgraditi što i dokazuje svakodnevan
broj djece na njemu.
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Nakon provedene rasprave članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o
pokretanju postupka ulaganja na području Općine Jakovlje – projekt Uređenje parka u centru Jakovlja.
10. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine
Jakovlje.
Članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (11 ZA i 1 SUZDRŽAN) donijeli
su Zaključak o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Jakovlje.
11. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja
nerazvrstane ceste – Jarčec N-I21A.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o pokretanju postupka za
evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Jarčec N-I21A.
12. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja
nerazvrstane ceste – Jarčec N-I21B.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o pokretanju postupka za
evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Jarčec N-I21B.
13. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja
nerazvrstane ceste – Ulica Adele Sixta N-J28.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o pokretanju postupka za
evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Ulica Adele Sixta N-J28.
14. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja
nerazvrstane ceste – Dvorska ulica N-J01A.
Vijećnik Antun Matešić postavlja koji dio Dvorske ulice obuhvaća trenutni postupak za
evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste. Načelnica odgovara kako postupak obuhvaća dio
oko tvornice, a Ulici Adele Sixta postupak obuhvaća dio oko parka. Navedeno je trenutno u vlasništvu
Republike Hrvatske te je potrebno izraditi geodetski elaborat kako bi ih se upisalo kao javno dobro u
vlasništvu Općine Jakovlje.
Nakon provedene rasprave članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o
pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Dvorska ulica N-J01A.
15. Pitanja i prijedlozi
Načelnica Općine Jakovlje obavještava prisutne o predmetnim događanjima na području Općine
Jakovlje:
- odobren je projekat WiFi 4 Smart Green Ring, koji je prijavljen na natječaj Zagrebačke županije, a
kojim su obuhvaćene javne površine u naselju Kraljev Vrh i Igrišće i prostor oko dvorca u
Jakovlju. U postupku je nabava opreme za provođenje projekta. Projekat je financiran od strane
Zagrebačke županije u cijelosti.
- u postupku je priprema dokumentacije za natječaj za provođenje projekta WIFI4EU, kojim će se
obuhvatiti javne površine u Jakovlju. Projekat je financiran sredstvima EU u cijelosti,
- u postupku je ishođenje građevinske dozvole (putem e konferencije zatraženi su posebni uvjeti
od nadležnih tijela) za rekonstrukciju općinske nerazvrstane prometnice I. Sljemenski odvojak i
Ulica Ivana Brcka u Kraljevom Vrhu te Topličke ulice koja se spaja s Ulicom Ivana Brcka,
- u postupku je ishođenje građevinske dozvole za izgradnju nogostupa - Zagrebačka cesta ( od
Stublja do postojećeg nogostupa) te Topličke ceste (od semafora do Kokota) u dužini od cca
1200 m,
- ishođen je akt od strane UO za graditeljstvo za izgradnju nogostupa od semafora do Selničke
ulice te se planiramo s istim prijaviti na natječaj MUP-a,
- ishođen je akt od strane UO za graditeljstvo za rekonstrukciju mosta Sarno u Kraljevom Vrhu te
smo se s istim prijavili na natječaj Zagrebačke županije UO za poljoprivredu,
- ishođen je akt od strane UO za graditeljstvo za rekonstrukciju prostorija i garaže DVD-a Kraljev
Vrh,
- ishođena je građevinska dozvola za izgradnju nogostupa na potencijalno opasnim mjestima u
Topličkoj cesti i to kod Kokota i pilane Vrhovec,
- odobren nam je projekat za sufinanciranje tehničke pomoći prijave na natječaj projekta ulaganje u
šumsku infrastrukturu, od strane Zagrebačke županije,
- odobren nam je i projekat za provođenje projekta za nabavu spremnika za reciklabilni otpad i
nabavu kontejnera, za naš udio nabavke istih kod fonda, također od strane Zagrebačke županije,
- započeli smo postupak izrade projektne dokumentacije za izgradnju staza na groblju u Kraljevom
Vrhu,
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u postupku je izrada prometnog elaborata za označavanje pješačkih prijelaza u centru Kraljevog
Vrha te elaborata za usporivače prometa na Turističkoj cesti kod NK Vrh,
završen je postupak javne nabave preko EOJN za radove na rekonstrukciji nerazvrstane
općinske prometnice Topličke ceste I dio – prema Severinima,
završen je postupak javne nabave za radove na izgradnji pješačke staze u Topličkoj ulici kod
Kokota, radovi će se izvoditi u suradnji sa Županijskom upravom za ceste,
završen je projekat izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Jakovlju,
od strane LAG-a Zeleni bregi projekat za izgradnju dječjeg igrališta u Igrišću odabran je za
dodjelu potpore te je isti upućen na kontrolu u Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, čekamo
potpisivanje Ugovora kako bi pokrenuli postupak javne nabave,
završena je izrada projektne dokumentacije za dječje igralište u Kraljevom Vrhu, trenutno je ista
na odobrenju od strane Konzervatorskog odjela, te po dobivanju odobrenja krećemo sa
potpisivanjem Ugovora o zakupu sa Zagrebačkom županijom, kao bi mogli ishoditi potvrdu od
strane Ureda za graditeljstvo i prijaviti se na eventualno otvorene natječaje slijedeće godine,
završeni su radovi na izgradnji pristupnice prometnice uz poslovnu zonu u Igrišću – Čebranjska
ulica gdje se planira izgradnja poslovne zgrade - skladište sa pratećim sadržajima. Izvedeni su
zemljani radovi i donji stroj (skidanje humusa, postava geotekstila, te nasipavanje kamenim
materijalom u dva sloja) na pristupnoj prometnici u dužini od 420 metara. Izgradnja pristupne
prometnice omogućit će daljnja ulaganja potencijalnih investitora u navedenu poslovnu zonu. S
Zagorskom vodovodom dogovoreno je proširenje vodovodne mreže prema parceli gdje se planira
izgradnja poslovne zgrade.
završeni su radovi I. faze projekta na proširenju javne rasvjete u sva tri naselja, Predmetnim
proširenjem obuhvaćeni su dijelovi ulica i to: u Jakovlju - Kovačeva ulica od Zagrebačke ceste,
Zagrebačka cesta prema broju 77, Toplička cesta od kućnog broja 31 do 49 i ulaz prema
Selničkoj ulici, u Igrišću - Stubička ulica i Ulica Ksavera Šandora Đalskog na ulazu od
Mihanovićeve, te u Kraljevom Vrhu - Sljemenska ulica prema broju 98, Sljemenska ulica prema
broju 56 d i Ulica Marka Šimunića.
nakon uknjižbe prava vlasništva na dosuđenim nekretninama iza stečajnog dužnika NK Igrišća,
Općina Jakovlje stekla je uvjete za pokretanje postupaka za upis prava vlasništva i na dio
nekretnina koje se koriste kao nogometno igralište, a u vlasništvu su Republike Hrvatske i fizičkih
osoba te na dio nekretnine koja se koristi kao parkiralište, a također je u vlasništvu fizičkih osoba.
Nadalje, stekla je uvjete i za provedbu rješenja o izvedenom stanju (legalizacija) odnosno za upis
zgrade u zemljišne knjige i katastarski operat. Upis prava vlasništva na Općinu Jakovlje i
provedba rješenja o izvedenom stanju preduvjet su za izradu projektne dokumentacije kojom bi
se omogućila daljnja ulaganja u navedene nekretnine. U postupku je pokretanje Zahtjeva za
izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva Općine Jakovlje za nekretnine u vlasništvu
Republike Hrvatske, a vezano u vlasništva fizičkih osoba postupci će se pokrenuti sljedeće
godine,
uknjiženo je pravo vlasništva Općine Jakovlje na nekretninu koja se koristila kao okretište
autobusa u Igrišću,
postavljen je prvi jumbo plakat na javnoj površini u sklopu zgrade primarne zdravstvene zaštite u
Jakovlju. Postavljeni jumbo plakat služit će kao jedna vrsta komunikacije s mještanima Općine
Jakovlje.
postavljena je klupa za dojenje u Općini Jakovlje u sklopu dječjeg igrališta u Jakovlju, a
financirana od strane Zagrebačke županije,
sudjelovali smo na 21. Sajmu gospodarstva u Zaprešiću
od strane Zagrebačke županije Općini Jakovlje dodijeljena su sredstva za financiranje programa
kontrole populacije napuštenih pasa. S realizacijom projekta započeli smo krajem listopada preko
Veterinarske stanice d.o.o. Zaprešić. Ista vrši uslugu označavanja – mikročipiranja pasa, čiji
vlasnici odnosno posjednici imaju prebivalište na području Općine Jakovlje, na adresi vlasnika
odnosno posjednika pasa. Vlasnici i posjednici pasa s područja Općine Jakovlje, a čiji psi nisu
mikročipirani, mogu se javiti i u Jedinstveni Upravni odjel Općine Jakovlje za besplatno
mikročipiranje svojih pasa. U sklopu provedbe projekta, komunalni redar obavlja popis
neoznačenih pasa kao i svih drugih na području Općine Jakovlje radi ažuriranja podataka te bolje
kontrole nad životinjama koje nisu pod nadzorom vlasnika odnosno posjednika,
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pokrenuli smo postupak izrade geodetskog elaborata za nerazvrstanu cestu „Jaguštova ulica“ (od
Igriške ulice nasuprot kbr. 11 (N-I07) prema kućnim brojevima 12/A i 22 u Jaguštovoj ulici,
približne dužine 625 m) u naselju Igrišće radi evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i
zemljišnu knjigu,
pridružili smo se i projektu „UDOMI ME“ te zatražili od Udruge Šapica popis pasa koji su u
skloništu s područja Općine Jakovlje te isti objavili na web stranici Općine Jakovlje kako bi se
zainteresirani mještani javili u Udrugu ukoliko su u mogućnosti udomiti pse koji su smješteni u
skloništu. Navedenu objavu preuzeo je i portal Zagrebački prsten. Prema informacijama Udruge
Šapica postoji velika zainteresiranost za udomljavanje,
provedena je obvezna preventivna sustavna deratizacija na području Općine Jakovlje,
proveden je dio projekta “Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!” i to dio koji se odnosi na TV emisije.
Snimljen je prilog za Mrežu TV, a krajem mjeseca snimit će se prilog i za Radio Stubicu.
u Općini Jakovlje je po prvi puta, u sklopu građanske inicijative “Dani kolektivne sadnje drveća”
održana akcija pod nazivom “Zasadi drvo, ne budi panj”. Uz predstavnike Općine sudjelovala su i
djeca Osnovne škole Jakovlje zajedno sa učiteljicom. Zasađena su stabla u parku.
objavljen je natječaj za dodjelu stipendije redovnim učenicima srednjih škola i redovnim
studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. Natječaj je
otvoren do 15.11.2019.
u Zagrebačkoj županiji, odnosno u Upravnom odjelu za prosvjetu dogovarano je proširenje
Osnovne škole Jakovlje koje obuhvaća prostor za 4 učionice, blagavaonu te praktikum. I.
rebalansom proračuna Općine Jakovlje omogućit će se izrada projektne dokumentacije, te je
trenutno u postupku javni natječaj izbora projektanta. Isto tako u izradi je projektna
dokumentacija energetske obnove Osnovne škole Jakovlje.
vezano uz zahtjev Vijećnika Žarka Požnjaka, odnosno uz postupak postave zebre u ulici Josipa
Grilla, traženo je mišljenje ŽUC-a te nadležnih projektanata.
Vijećnik Zlatko Poturica postavlja pitanje vezano uz rad Mjesnog odbora Jakovlje. Načelnica
odgovara kako Mjesni odbor ne radi na principu Mjesnog odbora već vijećnika Općine Jakovlje.
Vijećnik Zlatko Poturica postavlja pitanje o vraćanju bankomata na za to predviđena mjesta. Ističe
nezadovoljstvo mještana, osobito umirovljenika kojima je on bio velika prednost. Načelnica
odgovara kako su kontaktirani nadležni službenici u bankama, te se bankomat Zagrebačke
banke u planu vratiti, međutim kada je riječ o provali kao što je slučaj u Općini Jakovlje, potrebno
je od strane policije i banke odraditi određene postupke.
Vijećnik Zlatko Poturica postavlja pitanje o košnji kanala ispod Mrzlog polja, koji je trenutno
prepun trave i začepljen te predstavlja opasnost u slučaju elementarnih nepogoda. Načelnica
odgovara kako je proveden sastanak sa predstavnikom Hrvatskih voda gospodinom Zupčićem,
koji je izvijestio da zbog javnog natječaja Hrvatske vode nisu u mogućnosti kositi, ali da će se u
naredno vrijeme košnja pokušati riješiti. Pitanje o začepljenosti kanala bit će proslijeđeno
Hrvatskim vodama. Načelnica se nadovezuje kako je u suradnji s Hrvatskim vodama tražena
izrada elaborata zaštite radi oblaganja kanala, te će se s postupkom oblaganja kanala kod
Rokice započeti slijedeće godine.
Vijećnik Zlatko Poturica postavlja pitanje,odnosno izražava potrebu za čišćenjem graba u
Fijanovoj ulici. Također postavlja pitanje o trenutnoj fazi izgradnje tvorice tvrtke FACC. Načelnica
odgovara kako je građevinska i lokacijska dozvola za izmještanje kanala gotova, u postupku je
pronalazak izvođača radova, te ako će im vremenski uvjeti dopustiti da bi sa izmiještanjem
započeli još ove godine. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole bit će predan nakon
usklađenja potrebne dokumentacije. Isto tako odrađen je sastanak za Zagorskim vodovodom te
će biti odrađen i sastanak sa Zagorskim metalcem kako bi se u najkraćem mogućem roku mogla
ishoditi sva potrebna dokumentacija. Očekivano izdavanje građevinske dozvole je siječanj ili
veljača 2020. godine te bi se po izdavanju iste započelo sa izgradnjom. Također planira se
odlazak na potrebno obrazovanje budućeg radnog kadra u Austriju.
Vijećnik Antun Matešić iskazuje potrebu za postavljanjem ogledala u Ulici Svete Doroteje, kod
gospodina Vlade Đunđeka zbog nepreglednosti prilikom izlaska iz dvorišta. Načelnica odgovara
kako će se za isto izaći na teren te staviti u postupak.
Vijećnik Antun Matešić iskazuje potrebnu za postavljanjem ogledala, odnosno promjenom strane
postojećeg na izlasku iz Kovačeve ulice.
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Vijećnik Antun Matešić iskazuje potrebu za saniranjem bankine u Ulici Svete Doroteje. Načelnica
odgovara kako će se po istom postupiti.
Vijećnik Zdravko Poturica pohvaljuje načelnicu, njenog zamjenika, predsjednika vijeća te
Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na svom trudu koji ulažu u boljitak Općine Jakovlje.
Predlaže osvjetljenje jumbo plakata kako bi on bio vidljiv i po noći.
Vijećnik Branko Ivček ističe potrebu za kontrolom postojećih ogledala na prometnicama, te
potrebu za poboljšanjem prometne infrastrukture Selničke ulice. Načelnica odgovara kako je
ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju Selničke ulice te će se isto pokušati realizirati
slijedeće godine po ishođenju kreditnog zaduženja u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.
Vijećnik Dražen Pintar postavlja pitanje o početku rada reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu.
Načelnica odgovara kako je problem cijena koncesionara Eko –flora plus, koji sa cijenom od
63,00 kune ne želi preuzeti rad na reciklažnom dvorištu, već se nudi znatno viša cijena. Kako za
isto nije izdana suglasnost, po raskidu ugovora sa Eko-florom, te postupku provođenja novog
javnog natječaja, odabirom koncesionara, reciklažno dvorište bi započelo sa radom.
Vijećnik Dražen Pintar postavlja pitanje o potrebni sanacije ceste prema Stubičkom Strmcu.
Načelnica odgovara kako su održani brojni sastanci sa Županijskom upravom za ceste, te bi se
ona trebala asfaltirati do kraja godine ili početkom slijedeće godine. Dodaje kako su sa
Županijskom upravom za ceste isto tako pregovori za proširenje Zagorske ulice od Zagorske
magistrale do nadvožnjaka te u Kraljevom Vrhu nakon izvođenja završetka izgradnje vodovoda.
Vijećnik Žarko Požnjak iznosi potrebu za poboljšanjem sanacije cesta u Kraljevom Vrhu nakon
izgradnje vodovodne mreže, iznosi da se ceste ne saniraju valjano, te se stvaraju brojna
ulegnuća. Načelnica odgovara kako je u svakodnevnog kontaktu sa investitorom Zagorskim
vodovodom i izvođačem Polimontom te je radi istog održano i više sastanaka. Ističe kako
Zagorski vodovod ima tehnički pregled krajem 11. mjeseca, te bi se do tada sve sanacije trebale
izvršiti.
Vijećnik Žarko Požnjak postavlja pitanje o uskom grlu, odnosno sanacije bankina uz kod Kokota i
kod pilane Vrhovec i kod Belinća. Načelnica odgovara kako će se kod Belinića, po podacima iz
ŽUC-a postavljati zaštitna ograda odnosno odbojnici u što skorijem vremenu.
Vijećnik Branko Ivček se nadovezuje na vijećnika Požnjaka o potrebi sanacije ceste kod Kokota.
Vijećnik Antun Matešić iskazuje potrebu za postavljanjem zaštitne ograde u Svetoj Doroteji
prema Kovačićkima. Načelnica odgovara kako će se isto staviti u postupak realizacije.
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