REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/14-01/44
URBROJ:2140/05-14-1
Gornje Jesenje, 29. prosinca 2014.
Skraćeni zapisnik
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 29. 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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D N E V N I R E D:
Usvajanje skraćenog zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje
Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jesenje za 2014. godinu
Donošenje I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Jesenje za 2014. godinu
Donošenje I. izmjena i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture na
području Općine Jesenje za 2014. godinu
Donošenje I. izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2014.
godinu
Donošenje I. izmjene Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2014. godinu
Pitanja i prijedlozi
Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Točka 1.
Usvajanje skraćenog zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća

Ivan Ranogajec predlaže da se u zapisniku u točki 12. stavak 3. umjesto riječi
„makne“ stavi riječ „pomakne“.
Ivan Malogorski predlaže se u zapisniku u točki 12. stavak 11. umjesto riječi
„saobraćajni“ stavi riječ „prometni“.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se skraćeni zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća uz izmjene da su u točki
12. stavak 3. umjesto riječi „makne“ stavi „pomakne“ i u stavku 11. umjesto riječi
„saobraćajni“ stavi riječ „prometni“.
Točka 2.
Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jesenje za 2014. godinu
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 izmjena i dopuna proračuna po
kontima.
Ivan Malogorski konstatira u ime kluba vijećnika HDZ-a da neće podržati takav
prijedlog izmjena i dopuna proračun da će bit suzdržani zbog nerealno planiranih sredstva iz
državnog proračuna.
Ivan Maligec konstatira da se razlika pokrila iz viška prihoda iz prethodnih godina i da
ukupan proračun nije planiran nerealno.
Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 glasova za i 5 suzdržanih glasova donosi
ODLUKU
donosi se I. izmjena i dopuna proračuna Općine Jesenje za 2014. godinu.
Točka 3.
Donošenje I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje
za 2014. godinu.
Ivan Ranogajec predlaže da lampe javne rasvjete ne gore cijele noći već da se gase
zbog uštede el. en.
Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da su uštede postignute zamjenom starih
rasvjetnih tijela s ekološkim.
Dragutin Kranjčec konstatira da je do povećanja troškova došlo zbog poskupljenja
struje i povećanja broja rasvjetnih tijela.
Općinsko vijeće Općine sa 6 glasova za i 5 suzdržanih donosi
ODLUKU
Donosi se I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Jesenje za 2014. godinu.
Točka 4.
Donošenje I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Jesenje za 2014. godinu
Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 glasova za i 5 suzdržani donosi
ODLUKU

Donosi se I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekta i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Jesenje za 2014. godinu.
Točka 5.
Donošenje I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu
Ivan Ranogajec je pitao da li su tu planirana i sredstva za deratizaciju kod dječjeg
igrališta u Brdu Jesenjskom jer bi trebalo zaštititi djecu od zmija.
Načelnik općine Ivan Maligec je odgovorio da su sredstva za deratizaciju planirana
pod stavkom deratizacije.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi
ODLUKU
Donosi se I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za
2014. godinu
Točka 6.
Donošenje I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2014.
godinu
Ivan Malogorski je pitao zašto se povećala stavka za HCK Gradsko društvo crvenog
križa Krapina.
Načelnik općine Ivan Maligec je odgovorio da su se sredstva povećala zbog otplate
kredita i pomoći u kući jer su sredstva do trećeg mjeseca uplaćivana na Grad Krapinu a od
travnja Crvenom križu Krapina. Planirana stavka za Grad Krapinu se za toliko smanjila.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi
ODLUKU
Donosi se I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2014.
godinu
Točka 7.
Pitanja i prijedlozi
Ivan Malogorski pita da li se razmotrio njegov prijedlog za tonsko snimanje sjednica.
Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da se zbog kratkoće vremena od prošle sjednice
još nije razgovaralo o tome.
Ivan Malogorski predlaže da se Kovačec Ivanu povodom dana općine dodjeli
priznanje zbog sportskih dostignuća.
Ivan Ranogajec predlaže da se na Brdu sanira zavoj na cesti.
Načelnik Ivan Maligec predlaže da udruge sa područja Jesenja na svoje Skupštine
pozovu predstavnika općine.
Dragutin Kranjčec smatra da smo premalo zastupljeni u Radobojsko - Jesejanskom
listu.
Načelnik Ivan Maligec konstatira da će se poslije Nove godine održati sastanak s
novim urednikom na tu temu.
Ivan Artić predlaže da se pomogne novoosnovanoj Udruzi pčelara za nabavku vrcalice
i za osposobljavanje.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 20,35 sati.
Zapisničar:
Ana Kuhar

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Galović

