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SKRAĆENI ZAPISNIK 
sa  20. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane 

dana 20. prosinca 2019. godine u prostorijama Općine Jakovlje 
 
Započeto u 17,30 sati. 
 
Prisutni vijećnici:  

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

 
Prisutan zamjenik općinske načelnice 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 3.g, točke 5. do 6.d, točke 9. do 12. te točke 17. do 19.  

Prisutni su prijedlog o objedinjavanju rasprave u točkama 1. do 3.g, točkama 5. do 6.d, točkama 
9. do 12. te točkama 17. do 19. usvojili JEDNOGLASNO. 
 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje slijedeći:   
 

D n e v n i   r e d: 
 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 13. 
studenoga 2019. godine. 

1. Prijedlog za donošenje Odluke o Proračunu Općine Jakovlje za 2020. godinu te projekcijama za 
2021. i 2022. godinu. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2020. godinu. 
3. Prijedlog za donošenje: 

a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
c) Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2020. godinu, 
d) Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2020. godinu, 
e) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2020. godinu, 
f) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 

2020. godinu, 
g) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa. 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje.. 
5. Prijedlog za donošenje Odluke o II. Izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu, 
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6. Prijedlog za donošenje Odluke o II. 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. 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje. 

8. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2020. godinu. 

9. Prijedlog za donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje u 2019. 
godini. 

10. Prijedlog za donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Jakovlje u 2019. 
godini. 

11. Prijedlog za donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Jakovlje za 2020. godinu.  

12. Prijedlog za donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine 
Jakovlje za 2020. godinu.  

13. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2020. godinu Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova Općine Jakovlje. 

14. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za provedbu 
projekta – Naletni   semafor   na   ŽC   2220   u   naselju   Kraljev   Vrh. 

15. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa I Ugovoru o zakupu 
plinovoda u Općini Jakovlje. 

16. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na namjeru davanja u koncesiju nekretnina 
u vlasništvu Općine Jakovlje. 

17. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Ulica Matije Gupca – N-I23 

18. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Mihanovićeva ulica – N-I12D. 

19. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Ulica Svete Doroteje – N-J30R. 

20. 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 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 13. 

studenoga 2019. godine. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 19. sjednice 

Općinskog vijeća održane dana  13. studenoga 2019. godine.  
Nakon toga prišlo se raspravi po slijedećim točkama dnevnog reda 

1. Prijedlog za donošenje Odluke o Proračunu Općine Jakovlje za 2020. godinu te 
projekcijama za 2021. i 2022. godinu. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2020. godinu. 
3. Prijedlog za donošenje: 

a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
c) Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2020. godinu, 
d) Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2020. godinu, 
e) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2020. godinu, 
f) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine 

Jakovlje za 2020. godinu, 
g) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa. 

      Članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN)  
donijeli su: 
      1. Odluku o Proračunu Općine Jakovlje za 2020. godinu te projekcijama za 2021. i 2022. godinu 
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VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN) donijeta je: 
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2020. godinu 
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN) donijet je: 
3a) Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, 
3b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, 
3c) Socijalni Program Općine Jakovlje za 2020. godinu, 
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA i 3 PROTIV) donijet je: 
3d) Program javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2020. godinu, 
3e) Program javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2020. godinu. 
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (11 ZA i 2 PROTIV) donijet je: 
3f) Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 2020. godinu. 
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA i 3 PROTIV) donijet je: 
3g) Program utroška sredstava šumskog doprinosa. 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje. 
Vijećnik Antun Matešić pita da li se zamjeniku općinske načelnice dogodio lapsus prilikom izlaganja 

obrazloženja prijedloga Odluke te da li je riječ s rokom otplate kredita od deset godina, bez počeka ili 
bez početka. Pročelnica JUO-a odgovara da je riječ o lapsusu odnosno da se mislilo na s rokom otplate 
kredita od deset godina, bez počeka. 
Nakon provedene rasprave članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA i 3 
SUZDRŽANA) donijeli su Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje. 
  5. Prijedlog za donošenje Odluke o II. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu. 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o II. 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. 

Članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA i 3 PROTIV) donijeli su Odluku o 
II. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu. 
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA i 3 PROTIV) donijeta je: 
6a) Odluka o II. izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, 
6b) Odluka o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, 
6c) Odluka o II. izmjeni Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2019. godinu. 
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN) donijeta je: 
6d) Odluka o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2019. godinu. 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje. 
Članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA i 3 PROTIV) donijeli su Odluku o 
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Jakovlje. 

8. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2020. godinu. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2020. godinu. 

9. Prijedlog za donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje 
u 2019. godini 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Analizu stanja sustava civilne zaštite na području 
Općine Jakovlje u 2019. godini 

10. Prijedlog za donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Jakovlje u 
2019. godini. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Izvješće o stanju zaštite od požara na području 
Općine Jakovlje u 2019. godini. 

11. Prijedlog za donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Jakovlje za 2020. godinu. , 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Godišnji Plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Jakovlje za 2020. godinu. 

12. Prijedlog za donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 
Općine Jakovlje za 2020. godinu. 
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Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 
na području Općine Jakovlje za 2020. godinu. 

13. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2020. godinu Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova Općine Jakovlje. 

Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o prihvaćanju Plana rada za 2020. godinu 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje. 

14. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za provedbu 
projekta – Naletni   semafor   na   ŽC   2220   u   naselju   Kraljev   Vrh. 

Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje 
postupka za provedbu projekta – Naletni   semafor   na   ŽC   2220   u   naselju   Kraljev   Vrh. 

15. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa I Ugovoru o 
zakupu plinovoda u Općini Jakovlje. 

Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje 
Aneksa I Ugovoru o zakupu plinovoda u Općini Jakovlje. 

16. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na namjeru davanja u koncesiju 
nekretnina u vlasništvu Općine Jakovlje. 

Vijećnik Zlatko Poturica postavlja pitanje o lokaciji navedene čestice. Predsjednik Vijeća Marijan 
Capek odgovara kako je ta čestica na mjestu gdje je otkupljena zemlja za izgradnju pročistača za 
vrijeme bivše vlasti, točnije ispod Bobolinskog. 
Nakon provedene rasprave članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA i 3 
PROTIV) su donijeli Odluku o davanju suglasnosti na namjeru davanja u koncesiju nekretnina u 
vlasništvu Općine Jakovlje. 

17. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Ulica Matije Gupca – N-I23. 

 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o pokretanju postupka za 
evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Ulica Matije Gupca – N-I23. 

18. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Mihanovićeva ulica – N-I12D. 

 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o pokretanju postupka za 
evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Mihanovićeva ulica – N-I12D. 

19. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Ulica Svete Doroteje – N-J30R. 

 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o pokretanju postupka za 
evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Ulica Svete Doroteje – N-J30R. 

20. Pitanja i prijedlozi 
 Zamjenik načelnice Općine Jakovlje Mario Hlad obavještava prisutne o trenutnim događanjima na 
području Općine Jakovlje: 

- U provedbi je projekt 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. Projekat je financiran od strane Zagrebačke županije. 

- Prijavili smo projekt “REKONSTRUKCIJA PROMETNE POVRŠINE ZA POBOLJŠANJE 
SIGURNOSTI PROMETA NA DIJELU STUBIČKE CESTEˮ (izgradnja nogostupa od semafora do 
Selničke) na Poziv za prijavu zahtjeva za sufinanciranje projekta iz područja sigurnosti cestovnog 
prometa na području Republike Hrvatske za 2020. godinu objavljenog od strane Ministarstva 

unutarnjih poslova. 

- Započeli su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice Topličke ceste I dio – 

prema Severinima,  

- Započeli su radovi na izgradnji pješačke staze u Topličkoj ulici kod Kokota, radovi se izvode u 
suradnji sa Županijskom upravom za ceste, 

- Završeni su radovi na osvjetljenju jumbo plakata koji je postavljen na javnoj površini u sklopu 
zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju.  

- Završili smo, za ovu godinu, s provedbom projekta označavanja – mikročipiranja pasa, čiji 
vlasnici odnosno posjednici imaju prebivalište na području Općine Jakovlje. Sredstva za 
financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa dodijeljena su od strane Zagrebačke 
županije. 

- Donesena je Odluka o dodjeli stipendije redovnim učenicima srednjih škola i redovnim 
studentima s područja Općine Jakovlje za školsku/akademsku godinu 2019./2020.    
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- Po prvi puta upriličen je svečani prijem beba i roditelja kojima su tijekom 2019. godine isplaćene  
jednokratne pomoći za nabavku opreme za novorođenčad. Tom prigodom bebama su podijeljeni 

prigodni pokloni. 

- Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započela je s postupkom evidentiranja dijela 

županijske ceste oznake ŽC 3007 naziva Stubička cesta u Jakovlju, u dužini od 1430 m. 

- Postavljena je nova transformatorska stanica na Stubičkoj cesti. 
 Vijećnik Antun Matešić nastavno na već spomenutu izgradnju pješačke staze u Topličkoj cesti 
postavlja pitanje da li je plan u budućnosti i izgradnja biciklističke staze na tom nogostupu ili je ona 
predviđena samo za pješake. Odgovara zamjenik načelnice Mario Hlad kako je trenutno planirana 
samo pješačka staza, a u budućnosti su u planu biciklističke. Također postavlja se pitanje o širini 
pješačke staze te postoji li uopće mogućnost postavljanja biciklističke staze na istu. Predsjednik 

Vijeća Marijan Capek se nadovezuje kako je trenutno važnije osigurati pješačke staze (odnosno 
dužinu nogostupa) pješacima. 

Vijećnik Antun Matešić postavlja pitanje mogu li sa cijenama projekata i cijenama radova biti 
upoznati mještani Općine Jakovlje. Pročelnica JUO Općine Jakovlje odgovara kako je Plan nabave 
objavljen na službenim stranicama Općine Jakovlje kako i sve Oduke te iznosi.  
 Vijećnik Žarko Požnjak iskazuje prigovor na nepostojanje rasprave na Prijedlogu za donošenje 
Odluke o Proračunu Općine Jakovlje za 2020. godinu te projekcijama za 2021. i 2022. godinu te 

iskazuje upitnost istih. Navodi nezadovoljstvo svih te mogućnost kretanja stvari krivim smjerom, kao 
i upitnost o glasovanju. Predsjednik Vijeća Marijan Capek odgovara kako za svaku točku dnevnog 
reda postoji mogućnost rasprave. 

Predsjednik Vijeća Marijan Capek se svima zahvaljuje na dolascima te se nadovezuje na 

vijećnika Žarka Požnjaka kako nedostaje rasprave i kritike, napominje kako bi oporba trebala uputiti 

kritiku, a vladajući se obraniti. Iskazuje kako je oporba tu da upućuje kritike, a ovdje se samo dižu 
ruke te da i to predstavlja jedan od načina vođenja politike. Upućuje čestitku povodom predstojećih 
blagdana. 

Vijećnik Zlatko Poturica upućuje zahvalu na suradnji i radu. Upućuje čestitku povodom 

predstojećih blagdana. 

 
 
Dovršeno u 18,05 sati. 

 
 
 
Zapisničar:                                                                                       PREDSJEDNIK 
Mirela Novoselec Jakševac, v.r.                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE  

        JAKOVLJE 
                            Marijan Capek, v.r.   


