
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/16-01/13 

URBROJ:2140/05-15-1 

Gornje Jesenje, 16. lipnja 2016. 

 

Skraćeni  zapisnik 

 sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 16. lipnja 2016. godine u 19 

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. Izvještaj o radu zajedničkog poljoprivrednog redara za 2015. godinu za područje 

Općine Jesenje 

2. Usvajanje skraćenog zapisnika s  21. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

3. Donošenje pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja 

Općine Jesenje 

4. Usvajanje izvještaja DVD-a Gornje Jesenje 

5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda 

6. Donošenje Odluke o priznanjima Općine Jesenje 

7. Pitanja i prijedlozi 

 

Točka 1. 

 Izvještaj o radu zajedničkog poljoprivrednog redara za 2015. godinu za područje 

Općine Jesenje  

 Pismeno izvješće o radu vijećnici su primili u materijalima. 



Načelnik Ivan Maligec konstatirao je da poljoprivredni redar postupao po službenoj 

dužnosti na temelju uvida na terenu a ne samo po prijavama mještana. Najveći problem su 

neriješeni imovinsko pravni odnosi odnosno nesređena gruntovnica.  

Zdenko Brodar smatra da bi trebao više uzimati u obzir stanje na katastru jer je točnije 

od gruntovnice. 

Franjo Cvrtila je zadovoljan ali nije zadovoljan tempom, smatra da uvijek nastrada 

sirotinja. Predlaže da poljoprivredni redar ide što više na teren. 

Načelnik Ivan Maligec konstatira da je poljoprivredni redar samo jedan dan u tjednu u 

Jesenju. 

Dragutin Kranjčec predlaže da kod izlaska na teren pita mještane o vlasništvu zemlje. 

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da mora postupati prema službenoj dužnosti 

odnosno prema stanju u gruntovnici i katastru. 

Stjepan Kovačec predlaže da se poljoprivredni redar angažira oko čišćenja oranica od 

koruznice u jesen a ne da je ista do proljeća čime se stvaraju uvjeti za širenje kukuruzne 

zlatice.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 11 glasova za  donosi   

 

ZAKLJUČAK 

usvaja se Izvještaj o radu poljoprivrednog redara za 2015. godinu.  

 

Točka 2.  

Usvajanje skraćenog zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović dao je na glasanje usvajanje skraćenog 

zapisnika. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 10 glasova za i 1 suzdržanim donosi   

 

ZAKLJUČAK 

usvaja se skraćeni zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.  

  

Točka 3. 

Donošenje pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja 

Općine Jesenje     

 Načelnik Ivan Maligec upoznao je vijećnike da prema Zakonu smo dužni nakon 

izmjena i dopuna prostornog plana utvrditi pročišćeni tekst. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 utvrđuje se pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine 

Jesenje.        

  

Točka 4. 

 Usvajanje izvještaja DVD-a Gornje Jesenje 

  Zdenko Brodar konstatira da moramo financirati DVD prema Zakonu. 

 Ivan Malogorski je pitao koliko to iznosi u apsolutnom iznosu od 5 %  izvornih 

prihoda, nije za smanjenje iznosa donacije samo ga zanima iznos. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da prema zakonu smo dužni financirati u iznosu 

od 5 % od izvornih prihoda, a budući da se i proračun smanjio i iznos za DVD će biti manji. 

 Nakon kraće rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović dao je prijedlog na 

glasanje.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 11 glasova za  donosi 



 

ODLUKU 

 usvajaju se izvješća DVD-a Gornje Jesenje.   

 

Točka 5. 

 Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda   

 Načelnik Ivan Maligec predložio je da se imenuje Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda.   

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje 

Općine Jesenje u kojem su sljedeći članovi: Dragutin Bukvić za predsjednika, Marijan 

Katalenić za člana i Mario Kozina za člana.  

 

Točka 6. 

 Donošenje Odluke o priznanjima Općine Jesenje   

 Načelnik Ivan Maligec predložio je Općinskom vijeću 4 člana za dodjelu priznanja. 

Napomenuo je da vijećnici mogu predložiti još nekog. 

 Ivan Malogorski predložio je Brodar Zdenka. 

 Zdenko Brodar je već dobio općinsko priznanje. 

 Ivan Ranogajec je predložio da se priznanje dodjeli osobi koja ima najviše djece. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da za djecu više znači pomoć od priznanja što i 

općina čini.  

 Ivan Artić predlaže da se dodjeli priznanje Stjepanu Kovačec za doprinos u Udruzi 

privatnih šumovlasnika i angažiranja oko izgradnje šumskih putova i cesta.  

 Stjepan Kovačec je odgovorio da je to njegova dužnost, a da je prošle godine priznanje 

dobila udruga.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o dodjeli općinskih priznanja.   

 

Točka 7. 

Pitanja i prijedlozi 

 Načelnik Ivan prezentirao je Program svečanosti prigodom Dana općine i pozvao 

vijećnike da se odazovu na što više aktivnosti. 

 Ivan Ranogajec je predložio da se poveća broj odvoza otpada plavih kanti a smanji 

broj odvoza zelenih kanti, da se postavi sandučić u koji bi se stavljale pohvale i kritike te da 

treba obavijestiti ljude da je u subotu sveta misa kojom prigodom će se dijeliti grah. 

 Dragutin Kranjčec konstatira da otpad u plave kante treba slagati. 

 Načelnik Ivan Maligec predlaže da se oformi komisija koja bi na groblju utvrdila koje 

čemprese treba ukloniti. 

 Zdenko Brodar predlaže da uprava groblja da prijedlog Vijeću na glasanje oko 

uklanjanja čempresa. 

 Načelnik općine Ivan Maligec predlaže da se zajedno sa susjednim općinama 

Đurmanec i Petrovsko zaposli zajednički komunalni redar. 

 Ivan Artić smatra da nije dobro na novo zapošljavati budući da se smanjuju prihodi 

općine. 



 Dragutin Kranjčec smatra da sukladno površini i broju stanovnika mi nismo dužni 

plaćati isto kao i susjedi, već da je dovoljno da je kod nas komunalni redar jednom tjedno. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 11 glasova za donosi 

ZAKLJUČAK 

 ovlašćuje se načelnik općine Ivan Maligec da ide u pregovore sa susjednim općinama 

Đurmanec i Petrovsko oko zapošljavanja zajedničkog komunalnog redara. 

 

 Vlado Smiljanec predlaže da se ponovno uputi dopis Hrvatskim cestama za 

obilježavanje prijelaza ceste u Cerju Jesenjskom. 

 Ivan Malogorski predlaže da se u centru Jesenja postave kamere za kontrolu brzine  

prometa. Budući da puno ljudi pogotovo djece prelazi cestu bilo bi dobro da se postavi 

semafor sa žutim treptajućim svjetlom.  

       

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 20,30 sati. 

    

 Zapisničar:                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Ana Kuhar                                                                          Ivan Galović 

 

 

 

 

 

 

 


