
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/15-01/2 

URBROJ:2140/05-15-1 

Gornje Jesenje, 26. ožujka 2015. 

 

Skraćeni  zapisnik 

 sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 26. ožujka 2015. 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,   Ivan Artić, zamjenik načelnika 

općine i Davor Šimunović ravnatelj HCK GD Crvenog križa Krapina.   

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. Razmatranje Aneksa Sporazuma s HCK GD Crvenog križa Krapina o sufinanciranju 

otplate bankarskog kredita 

2. Usvajanje skraćenog zapisnika s  13. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

3. Obračun Proračuna Općine Jesenje za 2014. godinu 

4. Izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01. 07. 2014. do 31. 12. 2014. godine  

5. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će e povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Jesenje 

6. Donošenje Odluke o pristupanju LAG-u „Zeleni bregi“ 

7. Donošenje Odluke o III. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Jesenje  

8. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 1.  

 Razmatranje Aneksa Sporazuma s HCK GD Crvenog križa Krapina o sufinanciranju 

otplate bankarskog kredita 



  

 Načelnik Općine Jesenje Ivan Maligec konstatirao je da smo potpisali Sporazum o 

sufinanciranju otplate bankarskog kredita za kupnju prostora za smještaj i rad Gradskog društva 

Crvenog križa Krapina. Predlaže da ravnatelj Davor Šimunović obrazloži vijećnicima zbog čega 

je potrebno sklopiti Aneks. 

 Davor Šimunović, ravnatelj Gradskog društva crvenog križa Krapina pojasnio je da je 

banka prije dobivanja kredita dala indikativnu ponudu,  a i redit je realiziran u manjem iznosu 

nego što je planirano pa je nastala razlika koju je  potrebno uplatiti prodavatelju prostora. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno je donijelo  

 

ZAKLJUČAK 

Budući da je Općina Jesenje sklopila Sporazum o sufinanciranju otplate bankarskog 

kredita s Gradskim društvom Crvenog križa Krapina za rješavanje pitanja poslovnog prostora u 

svrhu smještaja istog na lokaciji u Krapini, Frana Galovića 7, na kat.čest.br.3365, zk.ul. broj 

3806 poduložak 4, k.o. Krapina Grad, a kredit je realiziran u manjem iznosu nego što je planiran, 

odobrava se po osiguranju sredstva u Proračunu općine uplata iznosa od 1.332,54 EUR-a u 

kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate jednokratno.    

Ovlašćuje se načelnik Općine Jesenje Ivan Maligec za potpisivanje Aneksa Sporazuma 

kojim se odobrava omjer sudjelovanja Općine Jesenje u sufinanciranju 1/3 troškova kredita 

ekvivalentno broju stanovnika Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, od čega na 

Općinu Jesenje otpada 17 %.  

   

Točka 2. 

Usvajanje skraćenog zapisnika s 13.  sjednice Općinskog vijeća 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi   

  

ZAKLJUČAK 

 Usvaja se skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.    

  

Točka 3. 

 Obračun Proračuna Općine Jesenje za 2014. godinu  

 Predsjednik Odbora za financije i proračun Dragutin Kranjčec konstatira da je Odbor 

prošao kroz stavke Obračuna Proračuna, nema primjedbi i predlaže da se isti usvoji.    

 Načelnik općine Ivan Maligec pojasnio je Obračun proračuna po stavkama. Konstatirao je 

da smo realno planirali, ali da su neki projekti još u realizaciji.      

 Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 glasova za i 5 suzdržanih glasova donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Obračun proračuna Općine Jesenje za 2014. godinu.   

 

Točka 4. 

 Izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01. 07. 2014. do 31. 12. 2014. godine 

 Načelnik Ivan Maligec podnio je izvješće o radu općine u posljednjih šest mjeseci 

protekle godine.   

 Ivan Malogorski konstatira da podržava socijalni aspekt ali zbog nedovoljnog razvojnog 

programa ne može podržati izvještaj načelnika. 

 Ivan Ranogajec smatra da također ne može podržati načelnikovo izvješće jer nisu 

završeni svi radovi na Brdu koje je predložio.  

 Općinsko vijeće Općine sa 6 glasova za i 5 suzdržanih donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 usvaja se Izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01. 07. 2014. do 31. 12. 2014. godine.  



  

Točka 5. 

Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno donosi  

 

ODLUKU 

 obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na 

području Općine Jesenje povjerava se obrtu „KATALENIĆ“ usluge i trgovina, Krunoslav 

Katalenić, Gornje Jesenje 55.   

 

Točka 6. 

 Donošenje Odluke o pristupanju LAG-u „Zeleni bregi“  

Načelnik općine Ivan Maligec  konstatira da na području županije  funkcioniraju samo 

dva LAG-a. Budući da su istom pristupile susjedne općine i Grad Krapina,  registriran je i  

akreditiran i može se kandidirati za sredstva, predlaže da istom  pristupi Općine Jesenje. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 Općina Jesenje pristupit će udruzi Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“ koja je 

osnovana radi ostvarivanja zajedničkih interesa jedinica lokalne samouprave s područja 

djelovanja u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenog područja. 

 Općina Jesenje stječe sva osnivačka prava i obveze danom pristupanja LAG-u. 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Jesenje da poduzme sve potrebne aktivnosti u cilju 

realizacije ove Odluke.    

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o III. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Jesenje  

Načelnik Općine Jesenje Ivan Maligec konstatira da moramo uskladiti postojeći prostorni 

plan sa zakonom. Napominje da Ministarstvo graditeljstva putem natječaja financira isti u 100 % 

iznosu.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o III. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Jesenje.  

 

Točka 7. 

 Pitanja i prijedlozi 

 Zdenko Brodar pita kakav status ima Matija Galović na općini. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da je Matija na stručnom osposobljavanju u 

Poljoprivrednoj zadruzi Radoboj. 

Ivan Malogorski smatra da nije u skladu sa propisima da je mentor na drugom mjestu. 

 Ivan Malogorski pita što je sa tonskim snimanjem sjednica. 

 Ivan Galović konstatira da prvo treba glasati o prijedlogu. 

 Ivan Malogorski predlaže da se nabavi bon za mobitel poljaru i broj za kontakt stavi na 

web stranicu. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da će poljoprivredni redar dobiti službeni mobitel te 

da će se objaviti broj za kontakt. 

 Ivan Malogorski predlaže da se za izradu dokumentacije za prijave na natječaje za 

dobivanje sredstva angažiraju konzultantske kuće koje imaju dobre preporuke odnosno visoki 

postotak uspješnosti povlačenja novca iz EU fondova a dio troškova može se financirati iz samog 

projekta.   



  

 Ivan Maligec je odgovorio da dobivamo dosta ponuda ali da se za sada koristimo jeftiniju 

varijantu. 

 Dragutin Pek pita da li su se  ove godine rješavali zahtjevi mještana za sanaciju cesta i 

putova. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da će se Komisija za ceste i komunalije  sastati 

možda već sljedeći tjedan.  

 Darko Bukvić predlaže da se smanji iznos za plaćanje komunalnog doprinosa. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da su se prihodi općine u ovoj godini znatno smanjili 

a iznos doprinosa koji se plaća općini kod legalizacije objekta je jedan od najmanjih. Želimo li i 

dalje izvršavati planirane projekte dužni smo i prikupljati prihode. 

 Stjepan Kovačec je obavijestio vijećnike da Udruga privatnih šumovlasnika prigodom 

Dana planeta zemlje 22. 04. 2015. godine planira organizirano čišćenje divljih deponija, te 

predlaže da se uključe i druge udruge. 

 Načelnik Ivan Maligec obavijestio je vijećnike da se u petak 27. 03. 2015. godine u 

Srednjoj školi Krapini u 18,00 sati organizira predavanje na temu kako se javiti na natječaj za 

dodjelu sredstva udrugama.  

 Načelnik Ivan Maligec podnio je izvješće o provođenju programa javnih radova na 

području općine.          

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 21,25 sati. 

    

 Zapisničar:                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Ana Kuhar                                                                          Ivan Galović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


