
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/14-01/11 

URBROJ:2140/05-14-1 

Gornje Jesenje, 30. svibnja 2014. 

 

Skraćeni  zapisnik 

 

 sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 30. svibnja 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,  

              Ivan Malogorski, član, 

              Zdenko Brodar, član, 

              Ivan Ranogajec, član, 

   Dragutin Pek, član. 

  

 Odsutni: Bosek Dragutin i Bukvić Darko. 

 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  8. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje  Odluke o dodjeli općinskih priznanja   

3. Donošenje Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Jesenje 

4. Donošenje Plana asfaltiranja Općine Jesenje za 2014. godinu  

5. Usvajanje izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine 

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 

mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Jesenje /dopuna 

dnevnog reda/ 

7. Donošenje Odluke o zajedničkoj izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta /dopuna 

dnevnog reda/ 

8. Donošenje Odluke o rješavanju pitanja prostora za smještaj Gradskog društva Crvenog 

križa Krapina /dopuna dnevnog reda/     

9. Pitanja i prijedlozi 

 



 

Dnevni red s dopunama jednoglasno sa 9 glasova za  je usvojen. 

Točka 1. 

Usvajanje skraćenog zapisnika sa  8.  sjednice Općinskog vijeća 

Ivan Malogorski predlaže da se u točci 1. stavak 1. dopuni rečenica  „sa dopunom“.  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi   

  

ZAKLJUČAK 

 Usvaja se skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća sa dopunom.   

  

Točka 2. 

 Donošenje Odluke o dodjeli općinskih priznanja 

 Načelnik općine Ivan Maligec predložio je da se dodjele priznanja sukladno 

prijedlogu. 

 Ivan Ranogajec je pitao zašto se plaketa dodjeljuje firmi „Mario“ prijevoz, trgovina i 

ugostiteljstvo. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da se svake godine dodjeljuje jednom uspješnom 

poduzetniku s područja općine. 

 Zdenko Brodar smatra da odluka nije u skladu s Odlukom o priznanjima jer Milka 

Maligec Štos nema prebivalište na području općine, a Josip Cvilko još nije punoljetan a u 

Odluci piše za dugogodišnji rad. 

 Ivan Malogorski konstatira da nema ništa protiv predloženih za dodjelu priznanja ali 

da su i drugi postigli značajne rezultate na području sporta pa nisu dobili priznanja. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jesenje daje prijedlog na glasanje s time da se 

Josipu Cvilko dodjeli plaketa za iznimno postignuće.  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Odluka o dodjeli općinskih priznanja. U članku I. pod d) briše se Cvilko 

Josip i dodaje se pod 2. Plaketu Općine Jesenje za iznimno postignuće: a)    

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Jesenje  

Načelnik Ivan Maligec predlaže da vijećnici predlože iznos naknada za trgovinu na 

malo izvan prodavaonica.  

Zdenko Brodar predložio je da se u članku 3. stavak 4. umjesto „500 m“ stavi „100 

m“., 

 u članku 7. 

1. kiosk 100,00 kuna mjesečno, 

2. pokretne trgovine (prodaja putem posebno uređenog i opremljenog vozila) – 

300,00 kuna godišnje, 

3. prigodne prodaje (sajmovi, izložbe i sl.), štandovi, klupe -10 kuna dnevno, 

4. prodaja putem automata-200,00 kuna godišnje.   

  

  Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Jesenje uz izmjene i 

dopune: 

- u članku 3. stavak 4. umjesto „500 m“ stavlja se  „100 m“., 



-  u članku 7. 

1. kiosk 100,00 kuna mjesečno, 

2. pokretne trgovine (prodaja putem posebno uređenog i opremljenog vozila) – 

300,00 kuna godišnje, 

3. prigodne prodaje (sajmovi, izložbe i sl.), štandovi, klupe -10 kuna dnevno, 

4. prodaja putem automata-200,00 kuna godišnje 

Točka 4. 

Donošenje Plana asfaltiranja Općine Jesenje za 2014. godinu 

Ivan Malogorski pita komisiju koje su to  dionice u Planu asfaltiranja. 

Predsjednik Komisije za ceste Ivan Artić je upoznao prisutne s lokacijama dionica. 

Ivan Ranogajec predložio je da se asfaltira igralište na Brdu Jesenjskom. 

Načelnik Ivan Maligec konstatira da je predviđeno travnato igralište ali da se može 

asfaltirati prilaz u dužini od 30 metara. 

Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović je predložio takav prijedlog sa dopunom 

za Brdo u duljini od 30 metara na glasanje  

            Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

  

ODLUKU 

 donosi se Plan asfaltiranja Općine Jesenje za 2014. godinu s dopunom Brdo prilaz 

igralište  – 30 m dužine –širine 2,5 m.  

 

Točka 5. 

 Usvajanje Izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 usvaja se izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine.  

 

Točka 6. 

 Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 

mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Jesenje 

 Načelnik Ivan Maligec predlaže da se dopuni Odluka kako bi se mogao raspisati novi 

postupak za provođenje natječaja za ustupanje radova na groblju.  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora na području Općine Jesenje.  

 

Točka 7. 

 Donošenje Odluke o zajedničkoj izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta 

 Načelnik Ivan Maligec predlaže da se donese odluka o zajedničkom reciklažnom 

dvorištu sa Gradom Krapina i općinama Đurmanec, Petrovsko i Radoboj jer je 

najprihvatljivija  s obzirom na cijenu izgradnje i kasnijeg funkcioniranja. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o zajedničkoj izgradnji  i opremanju reciklažnog dvorišta. 

 

Točka 8. 



 Donošenje Odluke o rješavanju pitanja prostora za smještaj Gradskog društva Crvenog 

križa Krapina   

 Načelnik Ivan Maligec predlaže da se donese  takva Odluka kojom bi se riješilo 

pitanje smještaja Crvenog križa. 

 Ivan Malogorski smatra da ionako prostor u kojem sad djeluju nije adekvatan. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 o rješavanju pitanja prostora za smještaj Gradskog društva Crvenog križa Krapina.  

  

Točka 9. 

 Pitanja i prijedlozi  

 Načelnik Ivan Maligec upoznao je vijećnike s prijedlogom Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje kojim oni predlažu da općina sufinancira zapošljavanje djelatnika na javnim 

radovima uz 50 % troškova.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

odobrava se zapošljavanje 6 djelatnika na 4 mjeseca na javnim radovima. 

 

Ivan Malogorski predlaže da se financira kupnja školskih knjiga za osnovnoškolce u 

100 % iznosu.  

Načelnik Ivan Maligec konstatira da će se sufinancirati nabavka knjiga ali da će se još 

vidjeti u kojem iznosu.  

Načelnik Ivan Maligec upoznao je prisutne oko proslave Dana općine i pozvao 

vijećnike da se uključe.  

Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović upoznao je prisutne i podnio financijski 

izvještaj o prikupljenoj pomoći za nabavku sijena za poplavljene sa područja Republike 

Hrvatske.  

Dragutin Pek pita kad će stići cijevi za kanalizaciju i predlaže da se sanira cesta prema 

Mejskima i Pilju. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da su naručene kanalizacijske cijevi stigle i već su 

podijeljene na lokacije. Cijevi su naručene  prema prijedlogu Komisija za ceste i planiranim 

sredstvima u proračunu za te namjene. Konstatira da se više neće zacjevljivati potoci jer je to 

u suprotnosti sa Zakonom o vodama i stvara problem površinske odvodnje.  

 Vlado Smiljanec je predložio da se odobre sredstva za uređenje okoliša oko spomenika 

na Cerju. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da će se druge godine planirati sredstva za 

uređenje spomenika.  

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 22,10 sati. 

    

 Zapisničar:                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Ana Kuhar                                                                          Ivan Galović 

 

 

 

 

 

 


