
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/14-01/3 

URBROJ:2140/05-14-1 

Gornje Jesenje, 19. ožujka 2014. 

 

Skraćeni  zapisnik 

 

 sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 19. ožujka 2014. 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, te 

predložio sljedeći: 

  

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s  7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje  obračuna proračuna Općine Jesenje za 2013. godinu  

3. Izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01. 07. 2013. do 31. 12. 2013. godine 

4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu za 2013. 

godinu 

5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Jesenje za 2014. god. 

6. Donošenje Odluke o pomoći redovitim učenicima srednjih škola 

7. Usvajanje izvješća DVD-a Gornje Jesenje 

8. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova /dopuna dnevnog reda/   

9. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red s dopunom jednoglasno sa 11 glasova za  je usvojen. 



 

Točka 1. 

Usvajanje skraćenog zapisnika sa  7.  sjednice Općinskog vijeća 

Ivan Malogorski predlaže da se u točci 4. stavak 1. dopuni rečenica sa „ 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“. Predložio je da se u zapisniku piše cijela  rasprava.  

Načelnik je odgovorio da je to skraćeni zapisnik u kojem nema potrebe pisati cijeli 

tijek rasprave već odluke i konkretni prijedlozi. 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi   

  

ZAKLJUČAK 

 Usvaja se skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća sa dopunom.   

  

Točka 2. 

 Donošenje Obračuna Proračuna Općine Jesenje za 2013. godinu. 

 Načelnik općine Ivan Maligec prezentirao je Obračun proračuna Općine Jesenje za 

2013. godinu. 

 Ivan Malogorski je pitao zašto je planiran tako velik iznos za ekološku rentu. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da su planirana stvarna potraživanja za ekološku 

naknadu prema Krakomu.    

 Ivan Malogorski pita koji su troškovi uključeni u promidžbu i informiranje. 

 Načelnik Ivan Maligec odgovorio je da su tu svi troškovi koji se odnose na tu vrstu 

izdataka kao što je Radobojsko-Jesejanski list, kalendari koji se dijele kućanstvima, oglasi 

preko radio stanica i sl. 

   Ivan Malogorski je pitao koji izdaci su za računalne usluge. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da su to izdaci koji se mjesečno doznačuju za 

održavanje programa za knjigovodstvo, vođenje groblja i ostali izdaci za te namjene budući 

da programe treba prilagođavati zakonskim promjenama. 

 Predsjednik Vijeća Ivan Galović pita kome se plaća za higijeničarsku službu. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da se plaća Veterinarskoj stanici u Krapini po 

ugovoru. 

 Ivan Ranogajec predlaže da se riješi pitanje odvoza komunalnog otpada zaseoka Šaški. 

 Zdenko Brodar ima primjedbu na izvršenje proračuna za kapitalne investicije. Predlaže 

da se ranije raspišu natječaji. Konstatira da se dug Krakoma povećao te da je potrebno nešto 

poduzeti. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da Krakom treba započeti s izgradnjom 

rezervoara a da u tijeku su radovi na sanaciji ceste. Dio duga će se smanjiti kompenzacijom. 

 Ivan Ranogajec izvijestio je prisutne da na cesti prema Brdu su rupe na šahtovima. 

 Načelnik Ivan Maligec konstatira da je to velik problem jer i na drugim mjestima 

također dolazi do krađe poklopca.      

  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Obračun proračuna Općine Jesenje za 2013. godinu.   

 

Točka 3. 

Izvještaj načelnika o radu za razdoblje 01. 07. 2013. do 31.12.2013. godine 

Načelnik Ivan Maligec podnio je izvješće o radu u proteklom polugodištu. Izvješće 

načelnika nalazi se u prilogu zapisnika. 



  

  Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno za 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 usvaja se izvješće načelnika za razdoblje 01. 07. 2013. do 31. 12. 2013. godine   

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu za 2013. 

godinu 

            Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno za 11 glasova za donosi 

  

ODLUKU 

 o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu za 2013. godinu. 

 

Točka 5. 

 Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Jesenje za 2014. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno za 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

Općinskog vijeća Općine Jesenje za 2014. godinu 

 

Točka 6. 

 Donošenje Odluke o pomoći redovitim učenicima srednjih škola 

 Franjo Cvrtila konstatira da se prošle godine razgovaralo o tome ali da nije bilo 

planirano proračunom, a budući da je ove godine planirano predlaže da se isplati za cijelu 

godinu. 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno za 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o pomoći redovitim učenicima srednjih škola. 

 

Točka 7. 

 Usvajanje izvješća DVD-a Gornje Jesenje 

 Ivan Malogorski predlaže da se na Skupštinu DVD-a ubuduće pozovu svi vijećnici.  

 Ivan Galović konstatira da se prema Statutu društva pozivaju gosti. 

 Dragutin Kranjčec predlaže da odluku o tome donese Upravni odbor DVD-a. Također 

smatra da vijećnike treba zanimati koliko je društvo uložilo u opremu i osposobljavanje i 

održavanje vozila i opreme te da se novci utrošeni namjenski. Napominje da oprema za 

jednog vatrogasca iznosi od 10.000 -13.000 kuna. 

 Načelnik Ivan Maligec pohvalio je rad DVD-a jer od društva koje nije imalo niti 

adekvatne opreme niti školovanih kadrova postalo je jedno od najaktivnijih  društva u okolici. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno za 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 usvaja se izvješće DVD-a Gornje Jesenje. 

 

Točka 8. 

 Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova  



 Načelnik Ivan Maligec predlaže da se donese nova odluka usklađena s zakonima te da 

se nakon toga mora raspisati natječaj za dodjelu koncesije jer je dosadašnji koncesionar 

raskinuo ugovor. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno za 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o obavljanju dimnjačarskih poslova.  

  

Točka 9. 

 Pitanja i prijedlozi  

 Zdenko Brodar pita u kojoj je fazi raspisivanje natječaja za udruge 

Načelnik Ivan Maligec odgovorio je da se donosi novi Zakon o udrugama te će se još 

malo pričekati s natječajem, a nisu niti sve udruge s našeg područja održale redovne godišnje 

skupštine. 

Dragutin Kranjčec se ispričao i napustio sjednicu. 

Ivan Malogorski pohvalio je novu web stanicu i predložio da se dopuni i s ostalim 

pravilnicima. Pitao je u kojoj je fazi bioenergana i dali će biti isplativa i ima li štetnog utjecaja 

na okoliš te predlaže javnu tribinu na tu temu.  

Načelnik Ivan Maligec odgovorio je da u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom 

projekt ide i dalje.   Potrebnu dokumentaciju izradit će Regionalna energetska agencija 

Sjevernozapadne agencije.   

Ivan Malogorski pita da li će se sanirati ove godine cesta od Žutnički prema crkvi. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da se počeo navoziti materijal u  koji se otkapa 

kod sanacije ceste prema Lužanima.  

 Ivan Malogorski pita koliko novaca će biti potrebno dati za lovački dom na Cerju. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da još nije Lovačko društvo „Kuna“ potpisalo 

ugovor s Ministarstvom gospodarstva, te će se nakon toga znati koliko novaca nedostaje. 

 Ivan Artić je pitao kako će se riješiti pitanje reciklažnog dvorišta što je po zakonu 

općina dužna imati. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da će se zajedno za Gradom Krapina i susjednim 

općinama formirati jedno reciklažno dvorište što je daleko isplativije a dobivena je i 

suglasnost Ministarstva zaštite okoliša. 

 Ivan Artić pita što je sa zapošljavanjem poljoprivrednog redara. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da Grad Krapina treba raspisati natječaj i da će 

poljoprivredni redar jedan dan u tjednu raditi za područje Općine Jesenje. 

 Dragutin Pek konstatira da postoji odron na putu s Brda prema lovačkom domu te pita 

da li to može sanirati  stroj Krakoma. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da smo upoznati s problemom ali da trenutno 

Krakom nema slobodnog stroja. 

 Ivana Artić zanima kad će saživjeti projekt Lovne staze krapinskog pračovjeka. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da trenutno općina rješava pitanje korištenja 

zemljišta privatnih vlasnika.      

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 21,40 sati. 

    

 Zapisničar:                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Ana Kuhar                                                                          Ivan Galović 

 

 

 



 

 

 

 


