
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/13-01/44 

URBROJ:2140/05-13-1 

Gornje Jesenje, 30. prosinca 2013. 

 

Skraćeni  zapisnik 

 

 sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 30. 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 i  Ivan Artić, zamjenik 

načelnika općine.   

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  6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje  Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine   

3. Donošenje Odluke kojom se daje suglasnost predstavniku Općine Jesenje kao članu 

Skupštine društva KRAKOM d.o.o. Krapina za donošenje odluka u svezi statusnih 

promjena podjele društva Krakom d.o.o. Krapina  

4. Pitanja i prijedlozi 

 

Točka 1. 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa  6.  sjednice Općinskog vijeća  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi   

  

ZAKLJUČAK 



 Usvaja se skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća.   

  

Točka 2. 

 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  

 Načelnik općine Ivan Maligec predlaže da Općinsko vijeće usvoji predloženu Odluku 

jer se ista samo usklađuje s izmjenama zakona.   

 Stjepan Kovačec je pitao što s dužnicima za priključak vode.  

Načelnik je odgovorio da su isti potpisali ugovor o priključenju koji su dužni 

ispoštovati.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.   

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke kojom se daje suglasnost predstavniku Općine Jesenje kao članu 

Skupštine društva KRAKOM d.o.o. Krapina za donošenje odluka u svezi statusnih promjena 

podjele društva Krakom d.o.o. Krapina  

  Načelnik općine Ivan Maligec predlaže da se donese Odluka temeljem koje bi mogao 

glasovati na Skupštini Krakoma za odvajanje djelatnosti vodoopskrbe od Krakoma. Osnovala 

bi se nova tvrtka za te namjene koja bi se s vremenom pripojila Zagorskom vodovodu budući 

da je na području županije planiran jedan distributer. 

 Zdenko Brodar smatra da je okrupnjavanje loše za građanstvo.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno za 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 kojom se daje suglasnost predstavniku Općine Jesenje kao članu Skupštine društva 

KRAKOM d.o.o. Krapina za donošenje odluka u svezi statusnih promjena podjele društva 

KRAKOM d.o.o. Krapina,  radi osnivanja novog društva za obavljanje djelatnosti javne 

vodoopskrbe i javne odvodnje sukladno odredbama Zakona o vodama.  

  O svim donijetim odlukama i drugim aktima u svezi statusnih promjena društva 

KRAKOM d.o.o. Krapina, predstavnik Općine Jesenje obvezuje se Općinskom vijeću Općine 

Jesenje podnijeti izvješće.  

 

 

 

Točka 4. 

 Pitanja i prijedlozi  

 Ivan Malogorski konstatira da se cesta Gornje Jesenje – Jagušići i Repiški nije sanirala 

na način kako je obećano, te predlaže da se ista proširi i pošudra a u konačnici s obzirom na 

financijske mogućnosti i asfaltira na svim dijelovima dionice gdje je to moguće.  

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da se povremeno odranja zemlja koja se u više 

navrata otklanjala, odgovarajući pokos je nemoguće napraviti jer vlasnici zemljišta ne 

dozvoljavaju a da će se nastojati problem riješiti u što kraćem roku.  

 Franjo Cvrtila predlaže da se dionica proširi skroz a ne samo na pojedinim dijelovima.     

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 18,45 sati. 

    

 Zapisničar:                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Ana Kuhar                                                                          Ivan Galović 



 

 

 

 

 


