
                               
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/13-01/33 

URBROJ:2140/05-13-1 

Gornje Jesenje, 13. prosinca 2013. 

 

Skraćeni  zapisnik 

 sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 13. prosinca 2013. 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,  Ivan Artić, zamjenik  

             načelnika općine i Ivan Habjanec.   

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  5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje  proračuna Općine Jesenje za 2014. godinu s projekcijama  

3. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Jesenje za 2014. do 2016. godine 

4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2014. 

godinu 

5. Donošenje Programa gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Jesenje za 2014. godinu  

6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi 

7. Donošenje Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu 

8.  Donošenje Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2014. godinu 

9. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2014. godinu 

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o agrotehničkim mjerama i 

mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

11. Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Jesenje 

12. Donošenje Analize organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Jesenje za 2013. godini 

13. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Jesenje za 2014. godinu 



14. Pitanja i prijedlozi 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 1. 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 5.  sjednice Općinskog vijeća  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi   

                                                      ZAKLJUČAK 

 Usvaja se skraćeni zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća.   

  

Točka 2. 

 Donošenje Proračuna Općine Jesenje za 2014. godinu sa projekcijama 

 Predsjednik Odbora za financije i proračun Dragutin Kranjčec predlaže da se na  

            inicijativu načelnika planira 150.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za   

            EU  fondove te da se za isti iznos povećaju prihodi.   

 Ivan Malogorski izvijestio je vijećnike da su u ime kluba HDZ-a predloženi pismeni  

            prijedlozi za realizaciju proračuna. Smatra da proračun nije razvojni ali je socijalan  

            što je prihvatljivo s obzirom na socijalnu situaciju. Konstatira da će podržati proračun                          

            s obzirom na obećanja da će se njihovi prijedlozi realizirati. 

 Načelnik je odgovorio da će se zahtjevi realizirati prema mogućnostima jer se  

            vjerojatno i prihodi neće realizirati u 100  - postotnom iznosu.  

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović dao je prijedlog na glasanje uz dopunu  

            konta 633 (analitički 63321) da se poveća za 150.000,00 kuna i da se pod Program  

           1001  

            Redovni izdaci,  Aktivnost nabava nefinancijske imovine, planira konto Nabava  

            nefinancijske imovine 323 (analitički 323797) Izrada projektne dokumentacije za EU  

            projekte stavi iznos od 150.000,00 kuna. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

ODLUKU 

 donosi se proračun Općine Jesenje za 2014. godinu s projekcijom za 2015. – 2016.  

            godine uz dopunu konta 633 za 150.000,00 kuna pa konto iznosi 3.199.670,00 kuna uz  

            istodobno planiranje konta pod Program 1001 Redovni izdaci,  Aktivnost nabava  

            nefinancijske imovine, planira konto Nabava nefinancijske imovine 323 (analitički  

            323797) Izrada projektne dokumentacije za EU projekte stavi iznos od 150.000,00  

            kuna.  

 

Točka 3. 

 Donošenje Plana razvojnih programa Općine Jesenje za 2014. do 2016. godine.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno za 11 glasova za donosi 

ODLUKU 

 Donosi se Plan razvojnih programa Općine Jesenje za 2014. do 2016.  godine.  

 

Točka 4. 

 Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2014.  

            godinu.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2014.  

            godinu. 

  



 

Točka 5. 

 Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  

            Općine   Jesenje za 2014. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi  

ODLUKU 

 Donosi se Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području   

            Općine Jesenje za 2014. 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 2014. godinu  

 

Točka 7. 

Donošenje Programa javnih potreba u sportu  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

ODLUKU 

 Donosi se Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2014. godinu  

 

Točka 8. 

Donošenje Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2014. godinu  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

ODLUKU 

 Donosi se Program socijalne skrbi Općine Jesenje za 2014. godinu  

 

Točka 9. 

 Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2014. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi  

ODLUKU 

 o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2014. godinu.  

 

Točka 10. 

 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o agrotehničkim mjerama i  

            Mjerama  za  uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

 Ivan Ranogajec konstatira da se kod izgradnje igrališta na Brdu zemlja koja se  

            odvozila odronjava. Pita kad će se sanirati. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da se zemlja odvozila prema željama vlasnika na  

            njihovo privatno zemljište. 

 Ivan Malogorski pita kad će se sanirati kod Kovačec Stjepana u Donjem Jesenju. 

 Načelnik je odgovorio da je cesta sanirana, ali su slabi temelji kuće. Postoji klizište u  

            dvorištu vlasnika i da će se  sanirati.      

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi  

ODLUKU 

 o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i  

            održavanje poljoprivrednih rudina. 

 

Točka 11. 

 Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Jesenje 



 Načelnik općine konstatira da postoji Stožer ali da se moraju nakon svakih izbora a  

            ponekad i  

            češće ažurirati podaci.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

ODLUKU 

 o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Jesenje 

 

Točka 12. 

 Donošenje Analize organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području  

            Općine Jesenje za 2013. godinu 

 Ivan Habjanec pojasnio je tekst Analize.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

ODLUKU 

 Donosi se Analiza organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području  

            Općine Jesenje za 2013. godinu. 

  

Točka 13. 

 Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području  

            Općine  Jesenje za 2014. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi  

ODLUKU 

 Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području  

            Općine Jesenje za 2014. godinu. 

 

Točka 14. 

Pitanja i prijedlozi  

 Pek Dragutin izvijestio je prisutne da su mještani zaselka Strmečki dali primjedbu da  

            je  put kod njih samo „posoljen“ kamenim agregatom“. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da mogu dobiti narudžbenicu za kameni agregat  

            ali da si prijevoz moraju platiti sami.  

 Ivan Malogorski predlaže budući da Krakom prema općini ima veliki dug da oni vrše  

            prijevoz  kamenog agregata za cijelo područje općine. 

 Konstatira se da nema predviđen u proračunu trošak za te namjene.     

 Dragutin Kranjčec predlaže da neka od udruga s područja općine preuzme organizaciju  

            dočeka Nove godine.  

       

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 19,35 sati. 

    

 Zapisničar:                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Ana Kuhar                                                                          Ivan Galović 

 

                          

 

 


