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SKRAĆENI ZAPISNIK  

sa  7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane 
dana 29. ožujka  2018. godine u prostorijama Općine Jakovlje 

 
 
Započeto u 18,35 sati. 
 
 
Prisutni vijećnici:  

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

   
Odsutan vijećnik:  Matej Jozak 

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

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 koji su vijećnici dobili u pozivu sa materijalima 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 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 31. siječnja 
2018. godine. 

1. Godišnji izvještaj Općinske načelnice o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu 
te prijedlog za donošenje od strane Općinskog vijeća. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke  o raspodjeli rezultata za 2017. godinu. 
3. Izvješće općinske načelnice o:  

a) Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu te 
    prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta 
 za  2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
c) Izvršenju Socijalnog programa na području Općine Jakovlje za 2017. godinu te prijedlog za 
    donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
d) Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2017. godinu te 
    prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
e) Izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Jakovlje za 2017. godinu te 
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    prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
f) Izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine 
   Jakovlje za 2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
g) Izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji 
    stanarsko pravo za 2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
h) Izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu te prijedlog za 
    donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

4. Izvješće Općinske načelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine te 
prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.  

5. Izvješće Općinske načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za 
2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog.  

6. Izvješće društva Eko-flor plus, d.o.o. o  radu za javnu uslugu prikupljanje komunalnog otpada 
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine te prijedlog za prihvaćanje istog. 

7. Prijedlog za donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje. 
8. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 
Jakovlje. 

9. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za 
razdoblje 2017.-2022. godine. 

10. Zahtjev trgovačkog društva SC Hren d.o.o., K.Š.Đalskog 7, Igrišće, Jakovlje prema Općini 
Jakovlje za izdavanjem jamstva za zaduživanje te prijedlog za donošenje Zaključka o istom. 

11. 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 točkama dnevnog reda 
 

II. 
 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 31. 
siječnja 2018. godine. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o prihvaćanju skraćenog 
zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane dana 31. siječnja  2018. godine. 
Prije prelaska na slijedeću točku dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se 
u raspravi objedine točke 1., 2., i  3., a nakon rasprave glasalo bi se pojedinačno o svakoj točki 
dnevnog reda.  
Prisutni su prijedlog o objedinjavanju u raspravi točaka 1. 2. i 3. prihvatili JEDNOGLASNO.  

1. Godišnji izvještaj Općinske načelnice o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2017. 
 godinu te prijedlog za donošenje od strane Općinskog vijeća. 
2. Prijedlog za donošenje Odluke  o raspodjeli rezultata za 2017. godinu. 
3. Izvješće općinske načelnice o:  

a) Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 
godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog 

zemljišta  za  2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
c) Izvršenju Socijalnog programa na području Općine Jakovlje za 2017. godinu te 
prijedlog za  donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
d) Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2017. 
godinu te  prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
e) Izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Jakovlje za 2017. 
godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
f) Izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području 
Općine  Jakovlje za 2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
g) Izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima 
postoji stanarsko pravo za 2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju 
istog. 
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h) Izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu te 
prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
Prethodne točke dnevnog reda obrazložila je općinska načelnica. 
Predsjednik Općinskog vijeća nakon rasprave dao je na glasovanje pojedinačno svaku točku 
dnevnog reda te je nakon provedenog glasovanja utvrdio da su članovi Općinskog vijeća 
JEDNOGLASNO donijeli: 
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu gdje su  ostvareni 
sveukupni raspoloživi prihodi u iznosu od 9.145.346,84 kune, ukupni izdaci iznosili su 
7.430.698,27 kuna i višak prihoda i primitaka iznosio je 1.714.648,57 kuna, a na dan 31.  
prosinca 2017. godine stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni iznosilo je 
2.187.987,40 kuna. 
2. Odluku  o raspodjeli rezultata za 2017. godinu kojom je prema financijskim izvještajima za 
2017. godinu utvrđena raspodjela rezultata i način utroška proračunskog viška iz ranijih godina. 
3. Odluku o prihvaćanju Izvješća općinske načelnice o   
a) Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu koji 
je ostvaren sa iznosom od 470.651,15 kuna. 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta  za  2017. 
godinu koji je ostvaren u iznosu od 1.382.368,44 kuna. 
c) Izvršenju Socijalnog programa na području Općine Jakovlje za 2017. godinu koji  je  
ostvaren u iznosu od 583.547,75 kuna  
d) Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2017. godinu 
koji je ostvaren u iznosu od 130.206,09 kuna. 
e) Izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2017. godinu 
ostvaren je u iznosu od 469.603,56 kuna. 
f) Izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine  
Jakovlje za 2017. godinu koji je ostvaren u iznosu od 1.073.110,56 kuna. 
g) Izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji 
stanarsko pravo za 2017. godinu koji je ostvaren sa iznosom  od 5.786,19 kuna. 
h) Izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu koji je 
ostvaren sa iznosom od 3.808,69 kuna. 

4. Izvješće Općinske načelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. 
godine te prijedlog Odluke o prihvaćanju istog. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o prihvaćanju Izvješća Općinske 
načelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine.  

5. Izvješće Općinske načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje 
za 2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog.  

 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o prihvaćanju Izvješća  
Općinske načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za 2017. 
godinu. 

6. Izvješće društva Eko-flor plus, d.o.o. o  radu za javnu uslugu prikupljanje komunalnog 
otpada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine te prijedlog za 
prihvaćanje istog. 

 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o prihvaćanju Izvješća Općinske 
načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za 2017. godinu. 

7. Prijedlog za donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje. 
 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Zaključak o dodjeli javnih priznanja koja 

su dobili: Zdravko Poturica, NK Dinamo Jakovlje, Tina Belinić, Marin Hlad, Agata Škrbec, Ivan 
Kovač, Nadica Bedek, Renata Oremuš, Obrt Kisko vl. Tumpa Branko, Udruga žena i djevojaka 
Kraljev  Vrh, Kuburaško Društvo „Tri Kralja“  Kraljev Vrh, Vatrogasna zajednica Općine 
Jakovlje, Metaloobrada  d.o.o., Krojostil d.o.o.,  Snježana Šunc, Obrt Vrhovec vl. Ivica Vrhovec, 
Volim Ljuto  d.o.o., Stjepan Posavec, Općinsko vijeće u I. sazivu (Dragutin Poturica, Zdravko 
Poturica, Dragutin Seničić, Stjepan Pucko, Ivan Severin, Branko Coha, Stjepan Vrhovec, 
Željko Poslončec, Stjepan Horvatović, Zvonko Ruškač, Stjepan Kovačićek, Željko Franjo, 
Rudolf Svetec, Zdravko Svetec, Milan Kostanjski, Ivan Tuđen), Mišo Mijatović, Kristina 
Apfenthaler, Silvana Ruškač. 
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8. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine Jakovlje. 

 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o izmjeni Odluke o načinu 
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Jakovlje. 

9. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Jakovlje za razdoblje 2017.-2022. godine. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o donošenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za razdoblje 2017.-2022. godine.  
10. Zahtjev trgovačkog društva SC Hren d.o.o., K.Š.Đalskog 7, Igrišće, Jakovlje prema 

Općini Jakovlje za izdavanjem jamstva za zaduživanje te prijedlog za donošenje 
Zaključka o istom. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Zaključak o odbijanju zahtjeva 

trgovačkog društva SC Hren d.o.o., K.Š.Đalskog 7, Igrišće, Jakovlje kojim traži izdavanje 
jamstva od strane Općine Jakovlje za zaduživanje kod bankarske institucije u svrhu završetka 
projekta Sportskog centra u Igrišću. 

11. Pitanja i prijedlozi.  
Srećko Seničić pita što je sa uređenjem Selničke ulice te ima li nekih konkretnijih saznanja 
kada bi to moglo biti, prate li se natječaji strukturnih fondova konkretno navodi da je otvoren 
natječaj za edukaciju gospodarenja otpadom te podsjeća za unos podataka o potporama 
prijevoznicima koje se daju iz proračuna.   
Načelnica je odgovorila da se poslije Uskrsa kreće sa asfaltiranjem 3 ulice za koje su dobivene 
geodetske podloge, ističe da su to manje ulice koje se mogu financirati iz općinskog proračuna 
i to Zagrebačka ulica prema kbr. 178, Toplička ulica prema Šagudu i u Igrišću Mihanovićeva 
56b. Projekt od 5.5 km cesta ne može ići kao cjelina jer je u tom projektu 12 ulica  i iz tog 
projekta je izvučena sada Toplička prema Šagudu, na natječaj Ministarstva graditeljstva 
prijavljena je  Dvorska ulica, a Selnička je slijedeća na redu jer se prema projektantu trošak 
njezine rekonstrukcije kreće oko 1.300.000,00 kuna i to općina ne može sama financirati iz 
proračuna. Ove godine nekih velikih natječaja za asfaltiranje ulica nije još bilo, bilo je samo u 
Ministarstvu graditeljstva, ali Ministarstvo graditeljstva sufinancira općinu Jakovlje kao 5. 
skupinu sa 40%. Ima saznanja da će biti natječaja i kod Ministarstva regionalnog razvoja za 
asfaltiranje cesta gdje bi mogli ostvariti veći postotak sufinanciranja. Popisane su sve ulice i 
počela je sanacija poslije zime, a kada počinju raditi asfaltne baze krenut će se sa sanacijom 
udarnih rupa na asfaltu. Također je navela da Općina prati natječaje vezano uz edukacijom o 
gospodarenju otpadom, konkretno ovaj je bio za JLS iznad 10 tisuća stanovnika pa je zajedno 
sa Općinom Pušća koja je nositelj projekta i općinama Bistra i Luka napravljena prijava na 
natječaj. Nadalje je navela da je danas dostavljen ugovor od MUP-a za rekonstrukciju raskršća 
kod benzinske, natječaji se prate, rade se prijave, a pomaže i konzultant koji prati natječaje, 
općina mu je rekla svoje potrebe i o svakom natječaju bitnom za općinu obavještava Općinu.  
Žarko Požnjak iznosi zapažanja u naselju Belinićari odvojak ceste Fijački kroz cestu prolaze 
betonske cijevi, kanal nije pročišćen i veća oborinska voda poplavljuje gospodarske zgrade, u 
Kraljevom Vrhu nakon obiteljske kuće Strugar Josipa ponire oborinska i otpadna voda u 
depresiju i onda na livade koje poplavljuju, ostaje onečišćenje, postoji rješenje i bilo bi dobro 
naći se sa Mjesnim odborom, problem traje već 10 godina. Nadalje navodi kada se mijenjaju 
neispravne lampe to su neke koje doslovce obasjavaju 3m2 te pita tko je taj koji naručuje, 
određuje i tko postavlja te lampe te kakav je status objekta stare vojarne u Sohodolu i zgrade 
bivše konoplje.  
Milan Ječmenjak navodi što se tiče rješavanja tog problema odvodnje u Kraljevom Vrhu, 
rješavanje je započeto prošle godine i nije završeno, postoji geodetski snimak i postoji rješenje.   
Načelnica je odgovorila što se tiče javne rasvjete to treba vidjeti sa Čeha elektrom  koji 
popravlja javnu rasvjetu, a objekt u Sohodolu je na području Općine Bistra, a za bivšu konoplju 
nisu rađeni još nikakvi projekti. 
Žarko Požnjak pita ima li općina obavezu imati ugovor sa poljoprivrednim inspektorom radi 
neodržavanja poljoprivrednih površina.  
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Načelnica je odgovorila da općina nema posebni ugovor sa inspektorom,  ima u planu zbog 
velikog zapuštenog zemljišta da općine Bistra, Luka i Jakovlje zaposle jednog poljoprivrednog 
redara. 
Pitanja više nije bilo.  
 
 
Dovršeno u 19,15 sati. 

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

              JAKOVLJE 
                                    Marijan Capek, v.r. 
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