
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/15-01/29 

URBROJ:2140/05-15-1 

Gornje Jesenje, 14. prosinca 2015. 

 

Skraćeni  zapisnik 

 sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 14. prosinca 2015. 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,  

konstatirao da sjednici prisustvuju svi  vijećnici i  predložio sljedeći: 

  

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s  18. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje proračuna za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu 

3. Donošenje plana razvojnih programa 

4. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2016. godinu 

5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Jesenje za 2016. godinu 

6. Program javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2016. godinu 

7. Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2016 godinu 

8. Program socijalne skrbi Općine Jesenje u 2016. godini 

9. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2016. godinu 

10. Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

Općinskog vijeća Općine Jesenje za 2016. godinu 

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama za uređenje i 

održavanje poljoprivrednih rudina 

12. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra   

13. Pitanja i prijedlozi 



 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Ivan Malogorski smatra da i dalje nije dovoljno opširno opisan tijek rasprave. 

 Skraćeni zapisnik piše se sukladno članku 77. stavak 1. i članka 86. stavak 6. 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ br. 15/09). 

 Zdenko Brodar predlaže da se u točci 5. stavak 4. ispravi riječ umjesto „papirologija“ 

stavi „dokumentacija“.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 8 glasova za i 3 protiv donosi   

 

ZAKLJUČAK 

usvaja se skraćeni zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.  

 

Točka 2.  

 Donošenje Proračuna Općine Jesenje za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 

godinu 

Predsjednik Odbora za financije Dragutin Kranjčec konstatira da  Odbor na svojem 

sastanku nije imao većih primjedbi na predloženi Plan proračuna te predlaže da se isti usvoji. 

 Načelni općine Ivan Maligec pojasnio je Prijedlog proračuna po stavkama. Konstatira 

da ove godine nismo dobili Smjernice od Ministarstva financija u kojem bi dobili preporuke 

oko prihoda općine. 

 Zdenko Brodar pita da li kontroliramo  isplatu studentskih stipendija, pogotovo onih 

koji se upisuju u istu godinu studiranja. 

Načelnik Ivan Maligec konstatira da trenutno je takav Pravilnik po kojem svi redovno 

upisani studenti imaju pravo ako su prijavljeni na području općine. Smatra da treba dati i 

drugu šansu da djeca završe fakultete. Napominje da dokumentaciju pregledava Komisija za 

dodjelu stipendija. 

Ivan Malogorski konstatira da neće podržati takav prijedlog proračuna, jer smatra da je 

proračun socijalni ali da nije razvojni i što je proračun nerealno visoko planiran. Konstatira da 

je nelogično da se projekcije za sljedeće godine povećavaju.   

Dragutin Kranjčec konstatira da je proračun planiran realno, ove godine nisu došle 

Smjernice za planiranje proračuna, a porezni prihodi ovise o promjeni Zakona poreza na 

dohodak na što je nemoguće utjecati. Što se tiče socijalnog programa može se smanjiti ali tu 

bi bili direktno oštećeni građani. Dio rashoda mora se planirati prema obvezama koje općina 

ima prema zakonima koje mora poštovati. Preostali dio koji je ostao raspodjelio se na 

kapitalne investicije. Općina ne može razvijati privatni sektor već mora stvarati uvjete 

izgradnjom infrastrukture. Također konstatira da su sami troškovi funkcioniranja općine mali 

s obzirom na druge jedinice lokalne samouprave. 

Na predloženi prijedlog Proračuna nije bilo prijedloga izmjena po kontima.  

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

 

ZAKLJUČAK 

 donosi se Proračun Općine Jesenje za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 

godinu.   

 

Točka 3. 

Donošenje Plana razvojnih programa Općine Jesenje   



Ivan Malogorski: Nismo podržali proračun jer imamo drugačije viđenje razvoja 

općine. Planove ćemo podržati. Predložio sam da se prilikom donošenja proračuna donese i 

Plan asfaltiranja.  

Načelnik općine Ivan Maligec konstatira da se ne može donijeti Plan asfaltiranja dok se ne 

donese proračun iz razloga jer se ne zna s kojim sredstvima se raspolaže. Tek nakon 

donošenja proračuna se u okviru planiranih sredstva predloži Plan asfaltiranja koji odobri 

Općinsko vijeće. Vladajući su već znali da imaju većinu u Vijeću i smatram da se Plan 

asfaltiranja mogao već donijeti. 

Ivan Malogorski smatra da se premalo asfaltira na periferiji i da bi se ako ne dobe 

sredstva od fondova trebalo cestu prema Lužanima proširiti i asfaltirati na račun općine. 

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da je to za sada prevelika investicija jer bi sva 

sredstva trebala preusmjeriti na nju, a ostali dio proračuna znatno smanjiti. Konstatira da su za  

spomenutu cestu napravljeni projekti i da će biti ucrtana na katastru, čime se stvaraju uvjeti za 

prijavljivanje na fondove.  

Dragutin Kranjčec je upozorio da prvo treba stvoriti tehničke uvjete za proširenje ceste 

iz razloga jer pojedini mještani ne dozvole proširenje na svoje zemljište. 

Darko Bukvić predlaže da se građanima koji neće dozvoliti proširenje ponudi novčana 

naknada. 

Franjo Cvrtila konstatira da ako će se pojedincima isplaćivati naknada da će onda 

trebati naknadu isplatiti svima, jer nije u redu da kod nečijeg zemljišta se cesta širi koliko 

hoće a drugdje da se isplaćuje naknada.       

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

 donosi se Plan razvojnih programa Općine Jesenje za 2016. godinu.      

  

Točka 4. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2016. godinu 

 Ivan Ranogajec predlaže da se u naselju Vrapci zamijeni potrgani stup javne rasvjete. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da će kod rekonstrukcije javne rasvjete ostati 

drvenih stupova te će se to riješiti.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2016. 

godinu.  

 

Točka 5. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Jesenje za 2016. godinu 

 Ivan Malogorski pita da li je rezervoar za vodu gotov i da li je ispostavljen račun. 

Koliki su bili troškovi rezervoara bez automatike? 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da je gotov ali još treba postaviti automatiku.  

Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Jesenje 

 

Točka 6. 



 Program javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2016. godinu 

 Ivan Ranogajec pita na što se odnose sredstva donacija za izvođenje predstava. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da se za djecu Osnovne škole Gornje Jesenje plati 

predstava, bilo u Jesenju ili ove godine u Zagrebu. 

 Ivan Malogorski pita na što se odnosi 200.000,00 kuna. Načelnik Ivan Maligec je 

odgovorio da se odnosi na uređenje prizemlja Doma u Donjem Jesenju u sklopu lovnih staza 

Krapinskog pračovjeka. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2016. godinu. 

 

Točka 7. 

 Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2016. godinu 

Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2016. godinu 

 

Točka 8. 

 Program socijalne skrbi Općine Jesenje za 2016. godinu 

Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Program socijalne skrbi Općine Jesenje za 2016. godinu 

 

Točka 9. 

 Donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2016. godinu 

Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2016. godinu. 

 

Točka 10. 

 Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

Općinskog vijeća Općine Jesenje za 2016. godinu 

Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

Općinskog vijeća Općine Jesenje za 2016. godinu. 

 

Točka 11. 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama za uređenje i 

održavanje poljoprivrednih rudina  

  

Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 



 donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkih mjerama za 

uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina. 

 

Točka 12. 

 Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra 

 Načelnik Ivan Maligec predlaže da se ukine svojstvo javnog dobra jer je put ucrtan 

preko parcele korisnice koja bi htjela objediniti česticu. Napominje da su susjedi potpisali 

ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da su suglasni sa istim.   

Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretnini pod oznakom kat. čest. broj 4546 k.o. 

Jesenje, put površine 313 čhv, koja je upisana u popis I kao javno dobro.  

 

Točka 13. 

 Pitanja i prijedlozi 

 Ivan Malogorski smatra da je natječaj o subvencijama u poljoprivredi zastario i nije 

prilagođen potrebama općine. Predlaže da se oformi radna grupa koja bi predložila novi 

prijedlog i nudi sebe kao člana. 

 Načelnik općine Ivan Maligec upoznao je vijećnike da imamo puno zahtjeva za 

financiranjem kako udruga tako ostalih. Veterinarska stanica Krapina uputila je dopis kojim 

se traži financiranje dolaska veterinara svakog radnog dana ispred zgrade općine u iznosu od 

1.500,00 kuna mjesečno. Vlasnik ljekarne se žalio na visinu najamnine kod privatne osobe 

zbog neisplativosti. Predloženo mu je da u podrumskim prostorijama uredi prostor što bi mu 

se uračunalo u troškove najamnine.  

 Načelnik Ivan Maligec predlaže da se financira uvođenje e-dnevnika u našu Osnovnu 

školu u Gornjem Jesenju. Budući da  prioritet za financiranje od države ili županije imaju 

veće škole smatra da ne bi trebali zaostajati za njima. Predlaže da se za tu namjenu odvoji 

50.000,00 kuna. 

Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović dao je takav prijedlog na glasanje.   

    

Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 odobrava se financiranje Osnovnoj školi Gornje Jesenje iznos od 50.000,00 kuna za 

uvođenje e-dnevnika.  

 

 Načelnik Ivan Maligec predlaže da se odobre Nogometnom klubu Zagorec financijska 

sredstva kako bi mogli funkcionirati.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 odobrava se Nogometnom klubu Zagorec Krapina 3.000,00 kuna. 

 

 Darko Bukvić predlaže da se kod klizišta prema Mrzljaku dopelja jedna prikolica 

kamenog agregata. 

 Dragutin Kranjčec poziva u ime udruge „Kubure Jesenja“ da se svi skupe u nedjelju u 

9,00 sati ispred Doma kulture u Gornjem Jesenju, a posebno apelira na udruge. Uz druženje 

ukrasit će se  božićno drvce. 



 Ivan Ranogajec predlaže da se u Radobojsko-jesejanskom listu objavi sve što općina 

planira raditi. 

 Ivan Malogorski je pitao koliki su troškovi rekonstrukcije ceste i vinskog podruma. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da još nije završen konačni obračun a da će se isto 

vidjeti u obračunu proračuna. 

 Načelnik Ivan Maligec pozvao je prisutne na božićni koncert koji će se održati u 

nedjelju u župnoj crkvi u 17,00 sati. 

      

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

    

 Zapisničar:                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Ana Kuhar                                                                          Ivan Galović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


