REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/14-01/34
URBROJ:2140/05-14-1
Gornje Jesenje, 16. prosinca 2014.
Skraćeni zapisnik
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 16. prosinca 2014. godine u
18 sati u vijećnici Doma kulture.
Prisutni: Ivan Galović, predsjednik Općinskog vijeća
Vlado Smiljanec, podpredsjednik Općinskog vijeća,
Dragutin Kranjčec, član,
Franjo Cvrtila, član,
Stjepan Kovačec, član,
Dragutin Bosek, član,
Ivan Malogorski, član,
Zdenko Brodar, član,
Darko Bukvić, član,
Ivan Ranogajec, član,
Dragutin Pek, član.
Sjednici su bili prisutni: Ivan Maligec, načelnik općine i Ivan Artić, zamjenik
načelnika općine.
Zapisničar: Ana Kuhar.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović pozdravio prisutne, te
predložio sljedeći:
D N E V N I R E D:
1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje
2. Donošenje Proračuna Općine Jesenje za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017.
g
3. donošenje Plana razvojnih programa za razdoblje 2015. do 2017. godine
4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2015.
godinu
5. Donošenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za
2015. godinu
6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2015. godinu
7. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2015. godinu
8. Donošenje Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2015. godinu
9. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2015. g.
10. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina
11. Donošenje zaključka o uređenju međe kat. čes. Doma kulture
12. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Točka 1.
Usvajanje skraćenog zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća
Ivan Malogorski konstatira da je u zapisniku navedeno da Hrvatski zavod za
zapošljavanje je dostavio spisak osoba koje zadovoljavaju kriterije za rad na javnim radovima,
a da je on zatražio spisak na uvid a spiska nema.
Načelnik općine je odgovorio da spiska nema jer isti se ne može dobiti od institucija.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća.
Točka 2.
Donošenje Proračuna Općine Jesenje za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. –
2017. god.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Dragutin Kranjčec konstatira da je Odbor
prošao kroz sve stavke, nema primjedbi i predlaže da se isti usvoji.
Načelnik općine Ivan Maligec pojasnio je prijedlog proračuna s projekcijama po
kontima. Napomenuo je da ove godine nismo dobili Smjernice za planiranje. Status brdskoplaninskog područja će se ukinuti ali da se prihodi neće ukinuti odjedanput već da će
prilagodba trajati 3 godine.
Ivan Malogorski konstatira u ime kluba vijećnika HDZ-a da neće podržati takav
proračun jer nije razvojni i jer nisu planirana sredstva za projekte koji su obećani.
Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 glasova za i 5 glasova protiv donosi
ODLUKU
donosi se proračun Općine Jesenje za 2015. godinu s projekcijom za 2016. – 2017.
god.
Točka 3.
Donošenje Plana razvojnih programa Općine Jesenje za 2015. do 2017. godine.
Zdenko Brodar konstatira da je pola novca za asfaltiranje cesta. Smatra da je Strategiju
razvoja općine trebalo donijeti i prije.
Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 glasova za i 5 glasova protiv donosi
ODLUKU
Donosi se Plan razvojnih programa Općine Jesenje za 2015. do 2017. godine.
Točka 4.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2015.
godinu.
Ivan Malogorski smatra da je logičnije da Komisija za ceste i komunalije predloži
dionice koje će se asfaltirati i visinu sredstva.
Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da su potrebe za asfaltiranjem veće nego što
možemo odvojiti jednu godinu iz proračuna.
Dragutin Kranjčec konstatira da se na proljeće lakše može utvrditi koje dionice su
nužnije za sanaciju.

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi
ODLUKU
Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2015.
godinu.
Točka 5.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Jesenje za 2015. godinu
Ivan Malogorski je pitao da mu se obrazloži proces gradnje vodospremnika, budući da
mi financiramo, a investitor je Krakom, te čiji je na kraju vodospremnik.
Načelnik općine Ivan Maligec je odgovorio da u slučaju stečaja Krakoma
vodospremnik prelazi u vlasništvo lokalne jedinice, odnosno općine. Radove koje izvode
kompenziramo budući da su nam dužni za ekološku naknadu. Načelnik konstatira da je
vlasništvo naše.
Ivan Malogorski pita kojim dokumentom ćemo mi dokazati da je vodospremnik u
našem vlasništvu. Smatra da je logičnije da smo mi investitor a Krakom izvođač.
Zdenko Brodar konstatira da je zemljište u vlasništvu općine.
Ivan Ranogajec pita zašto nije planirano za vodoopskrbu Brda.
Franjo Cvrtila je odgovorio da općina ne može ulagati u vodovode koji nisu pod
kontrolom općine jer voda mora biti zdravstveno ispravna.
Vlado Smiljanec konstatira da će se kod većih kvarova općina uključiti bilo za Brdo ili
Cerje.
Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 glasova za i 5 suzdržani donosi
ODLUKU
Donosi se Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Jesenje za 2015. godinu.
Točka 6.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi
ODLUKU
Donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2015. godinu
Točka 7.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu
Ivan Malogorski je pitao da li su tu planirana i sredstva za sanaciju dječjeg igrališta u
Gornjem Jesenju i što se planira kod lovnih staza.
Načelnik općine Ivan Maligec je odgovorio da su sredstva planirana za sva igrališta a
što se tiče lovnih staza da ćemo se i dalje kandidirati za sredstva iz drugih izvora a planira se
kupiti i urediti čestica zemljišta, napraviti nadstrešnica za određen broj ljudi, izgraditi pješački
most preko potoka.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 6 glasova za i 5 suzdržanih donosi
ODLUKU
Donosi se Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2015. godinu
Točka 8.

Donošenje Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2015. godinu
Ivan Ranogajec je pitao da li se može dobiti spisak jednokratnih pomoći. Smatra da su
pojedini korisnici izgubili pravo na stalnu pomoć preko Centra za socijalnu skrb a nemaju
ništa.
Načelnik općine Ivan Maligec je odgovorio da nitko nije izgubio pravo na stalnu
socijalnu pomoć a da nema ništa. Pojedini korisnici imaju zemlju koju ne žele dati državi ili
imaju ušteđevine na banci pa su iz tog razloga izgubili pravo na stalnu pomoć. Jednokratne
pomoći općina dodjeljuje prema prijedlogu Socijalnog vijeća, a na temelju zahtjeva mještana
gdje isti moraju dokazati socijalni status.
Predsjednik Socijalnog vijeća Franjo Cvrtila konstatira da će se za Božić socijalno
ugroženima dati paketi sa živežnim namirnicama i higijenskim potrepštinama.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi
ODLUKU
Donosi se Program socijalne skrbi Općine Jesenje za 2015. godinu
Točka 9.
Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2015. godinu
Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 glasova za i 5 protiv donosi
ODLUKU
o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2015. godinu.
Točka 10.
Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina
Stjepan Kovačec predlaže da se Odluka dostavi svakom domaćinstvu kod podjele
kalendara.
Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da Odluka stupa na snagu tek 8 dana nakon dana
objave a kalendari će se dijeliti prije.
Ivan Ranogajec pita što kod onog zemljišta koje glasi na pradjeda ne zna se vlasnik i
ne uživa nitko.
Vlado Smiljanec konstatira da je njegova živica posađena prije pedeset godina, međa
nije tamo gdje je susjed pokazao a poljoprivredni redar je donio rješenje o rušenju a nije
nadležan jer je zemljište građevinsko a ne poljoprivredno. Bilo bi logičnije da poljoprivredni
redar rješava naoranu zemlju na put. Osim toga bilo bi bolje da obiđe teren a ne da sjedi u
općini.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
Točka 11.
Donošenje Zaključka o uređenju međe kat. čest. Doma kulture
Načelnik općine Ivan Maligec predlaže Općinskom vijeću da donese zaključak na koji
način bi se riješili problemi na kat. čest. Doma kulture jer je čestica uzurpirana sa više strana.
Po gruntovnici i katastru cijela je u vlasništvu općine. HEP je htio graditi novu jaču
trafostanicu, tražili su suglasnost od općine ali Jedvaj Dražen ne da graditi jer tvrdi da je
zemljište oduzeto njegovom djedu i da je to sad njegovo.
Dragutin Kranjčec predlaže da se problem pokuša riješiti dogovorom.

Načelnik Ivan Maligec predlaže da se oformi Komisija koja bi vodila postupak i da se
uključe pravne službe.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović dao je prijedlog da u Komisiju za
rješavanje pitanja kat. čest. Doma kulture se imenuju Zdenko Brodar, Ivan Maligec i Ivan
Galović.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi
ZAKLJUČAK
imenuje se Komisija za rješavanje pitanja kat. čest. Doma kulture u sastavu: Zdenko
Brodar, Ivan Maligec i Ivan Galović.
Točka 12.
Pitanja i prijedlozi
Načelnik Ivan Maligec upoznao je vijećnike da smo po sili zakona naslijedili
zemljište po pokojnom Ivanu Ranogajec iz Đurmanca. Obitelj se odrekla prava nasljeđivanja
jer je isti imao minuse po računima, dug prema mirovinskom i kredite na banci. Budući da
dug premašuje imovinu koja je ništavna načelnik predlaže da se pokrene postupak kojim bi se
općina riješila te imovine jer postoji mogućnost da se prije zastare pojave banke sa zahtjevom
za namirenjem duga. Troškovi vještačenja vrijednosti imovine su veliki a sama imovina je
upitna iz razloga jer istu koriste drugi.
Franjo Cvrtila zahtijeva da mu se ručno makne kamenje koje su kod proširenja ceste
prema Lužanima stavili na njegovu livadu.
Ivan Ranogajec predlaže da se pomakne kamenje koje se kod iskopa vodospremnika
stavilo uz cestu.
Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da će se zemlja i kamenje vratiti uz bazen kad se
napravi izolacija.
Ivan Artić ispred Komisije za ceste i komunalije apelira na vijećnika Brda i ostale
vijećnike gdje vide vodu od žlijebov da se pušta na ceste da upozore jer dolazi do klizanja
terena.
Darko Bukvić pita da li se ide i dalje u proširenje puta prema Lužanima.
Ivan Maligec je odgovorio da se za ovu godinu potrošio kameni agregat a i novci
predviđeni za te namjene.
Vlado Smiljanec pita da li bi ceste mogle staviti betonske cijevi na prijelazu s državne
ceste na staru cestu koju koriste mještani i da li bi se mogao označiti pješački prijelaz kod
autobusne stanice.
Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da bi se mogle staviti cijevi ako nije ništa sporno,
a što se tiče pješačkog prijelaza da će se pokušati riješiti.
Malogorski predlaže da se mijenja način subvencioniranja u poljoprivredi da se
smanje količine jer bi bilo više korisnika. Također predlaže u ime kluba vijećnika HDZ-a da
se sve sjednice snimaju te da se na temelju toga pišu opširniji zapisnici.
Stjepan Kovačec predlaže da se zamjene prometni znakovi koji su izblijedjeli, jer ne
služe svojoj svrsi.
Ivan Ranogajec pita što je sa postavljanjem saobraćajnih ogledala.
Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da gdje je postoji interes mještana da se može
preko općine, ali privatno izlazak iz dvorišta moraju riješiti mještani sami.
Dragutin Pek pita dali se može dobiti popis cesta koje su javne.
Načelnik Ivan Maligec konstatira da će se ucrtavanje cesta vršiti sljedeće godine.
Ivan Ranogajec pita zašto nije planiran put prema Dobrencu i hižica na Brdu.

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da se prvo mora mijenjati Prostorni plan jer se
objekt ne može graditi bez građevinske dozvole a cesta prema Dobrencu je planirana o okviru
programa za ceste.
Predsjednik vijeća obavijestio je prisutne da će se u nedjelju u crkvi održati Božićni
koncert u 17 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 20,35 sati.
Zapisničar:
Ana Kuhar

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Galović

