REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/20
URBROJ:2140/05-15-1
Gornje Jesenje, 29. srpnja 2015.
Skraćeni zapisnik
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 29. srpnja 2015. godine u 20
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,
konstatirao da sjednici prisustvuju svi vijećnici i predložio sljedeći:
D N E V N I R E D:
1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje
2. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Jesenje
3. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Jesenje i Plana civilne zaštite
Općine Jesenje
4. Odluka o nerazvrstanim cestama
5. Prihvaćenje ponude Croatia osiguranje d.d. Zagreb za osiguranje općinske imovine
6. Pitanja i prijedlozi
Točka 1.
Usvajanje skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
Ivan Malogorski konstatira da je skraćeni zapisnik napisan nešto šire ali da bi trebalo
njegov navod nešto šire obrazložiti što je mislio u vezi stručnog osposobljavanja. Također
predlaže da se u zapisniku doda: „Ivan Maligec je rekao da troškovi Radobojsko-jesejanskog
lista godišnje iznose oko 25.000,00 kuna.“

Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 10 glasova za i 1 suzdržanim donosi
ZAKLJUČAK
usvaja se skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.
Točka 2.
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Jesenje
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović dao je riječ načelniku općine Ivanu
Maligec.
Načelnik općine Ivan Maligec konstatira da je ovlaštena firma Planovi i Procjena iz
Varaždina sukladno novoj metodologiji izradila prijedlog Procjene a Državna uprava za
zaštitu i spašavanje izdala suglasnost. Obuhvaćene su sve situacije koje bi se mogle desiti na
području općine.
Dragutin Kranjčec je konstatirao da se i Dobrovoljno vatrogasno društvo uključilo u
izradu prijedloga te da se nisu bitno izmijenjeni uvjeti.
Zdenko Brodar smatra da ako nema bitnih promjena da nema svrhe donositi nove akte.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi
ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Jesenje.
Točka 3.
Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Jesenje
Načelnik Ivan Maligec konstatira da se na temelju Procjene donosi Plan zaštite i
spašavanja i Plan civilne zaštite.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi
ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Planu civilne zaštite.
Točka 4.
Odluka o nerazvrstanim cestama
Načelnik općine Ivan Maligec upoznao je vijećnike s Odlukom. Konstatirao je da
moramo donijeti Odluku o nerazvrstanim cestama kako bi mogli dovršiti postupak ucrtavanja
ceste prema Lužanima. Nacrt Odluke sukladan je Zakonu o cestama.
Nakon kraće rasprave
Općinsko vijeće Općine jednoglasno sa 11 glasova za
donosi
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama.
Točka 5.
Prihvaćenje ponude Croatia osiguranje d.d. Zagreb za osiguranje općinske imovine
Načelnik Ivan Maligec upoznao je vijećnike da nemamo ništa osigurano i da bi to
moglo općini stvoriti velike probleme.
Ranogajec Ivan je pitao da li bi se osigurale i ceste.
Dragutina Kranjčec zanima da li je obuhvaćen i vatrogasni dom s obzirom da je i to
imovina općine.

Dragutina Pek pita što je s lovačkim domom.
Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da su ceste obuhvaćene, vatrogasni dom nije
naveden, a lovački dom je u vlasništvu lovačkog društva.
Ivan Malogorski je pitao zašto je potrebna odluka Vijeća i da li se donosi odluka za
konkretnu ponudu ili općenito da se osigura imovina.
Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da mora biti odluka Općinskog vijeća jer nema u
proračunu planiranih sredstva za tu namjenu i da se sredstva moraju osigurati rebalansom.
Vijeće može donijeti odluku za što se dogovorimo.
Ivan Malogorski predlaže da se za ovu godinu prihvati ponuda kakva jest a da za
sljedeću se ide u prikupljanje ponuda.
Vlado Smiljanec predlaže da se prikupi više ponuda.
Franjo Cvrtila predlaže da ponuđač na polici sve definira kako ne bi poslije bilo
problema.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno za 11 glasova za donosi
ZAKLJUČAK
podržava se prijedlog načelnika da se osigura imovina općine. Predlaže se da na
sljedećem vijeću predstavnik osiguravajuće kuće prezentira svoju ponudu police osiguranja.
Točka 6.
Pitanja i prijedlozi
Zdenka Brodar zanima u kojoj je fazi izgradnja rezervoara za vodu.
Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da je rezervoar za pitku vodu gotov ali još treba
instalirati automatiku.
Ivan Malogorski je pitao koji su kriteriji bili za dodjelu sredstva udrugama.
Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da odluku donosi on a kriteriji su bili programi,
aktivnosti i broj članova udruge.
Ivan Ranogajec pita u kojoj je fazi sanacija klizišta na Brdu.
Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da je raspisan natječaj, odabran izvođač a da se
čeka odgovor na poslan zahtjev za sufinanciranjem.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 21,13 sati.
Zapisničar:
Ana Kuhar
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