
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/16-01/52 

URBROJ:2140/05-16-1 

Gornje Jesenje, 29. prosinca 2016. 

 

Skraćeni  zapisnik 

 sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 29. prosinca 2016. 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,  

konstatirao da sjednici prisustvuje dovoljan broj vijećnika i  predložio sljedeći: 

  

D N E V N I   R E D: 
1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 28.  sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2016. godinu  

3. Donošenje I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 

4. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Jesenje za 2016. godinu  

5. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 

2016. godinu 

6. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 

2016. godinu 

7. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2016. 

godinu 

8. Analiza sustava zaštite i spašavanje u 2016. godini na području Općine Jesenje     

9. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red jednoglasno s 11 glasova za je prihvaćen. 



 

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 28.  sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Ivan Malogorski predlaže da se u točki 3. stavak 3. briše „Načelnik općine“ i u točki 

10. stavak 2 da se doda „i nema protiv da se iskopira ako je nešto dobro“. 

 Ivan Ranogajec predlaže da se u točki 12. doda stavak „Ivan Ranogajec predlaže da se 

asfaltira cesta od Malogorski prema Brdu uz zimsku regulaciju prometa“. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović dao je na glasanje usvajanje skraćenog 

zapisnika s predloženim izmjenama. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje  jednoglasno s 11 glasova za  donosi   

 

ZAKLJUČAK 

usvaja se skraćeni zapisnik sa 28.  sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje sa 

predloženim izmjenama.  

 

Točka 2.  

 Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2016. godinu   

Predsjednik Odbora za financije i proračun Dragutin Kranjčec predlaže da se u 

rebalansu Proračuna u programu 1004 zaštita okoliša aktivnost kanalizacija konto 421 

građevinski objekti briše iznos od 100.000 kuna, a u Programu 1006 Sanacija nerazvrstanih 

cesta, aktivnost asfaltiranje konto 421 građevinski objekti  mijenja se na iznos od 100.000 

kuna.  

Načelnik Općine Ivan Maligec prezentirao je Prijedlog rebalansa proračuna po 

stavkama. Napominje da je do smanjenja proračuna došlo iz razloga jer smo planirali troškove 

i prihode po programima za koje smo se javljali na natječaje ali još nismo dobili odgovore. 

Ivan Malogorski je pitao zašto se prilikom sanacije ceste prema školi smanjila širina 

iste.   

Franjo Cvrtila je odgovorio da se spomenuta cesta nije suzila i da je šira od mnogih 

cesta prema zaseocima.  

 Ivan Malogorski je pitao zašto su se smanjila sredstva za plaće. 

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da smo na javnim radovima zbog 

nezainteresiranosti mještana imali samo tri osobe i to tri mjeseca a planirali smo više. 

Ivan Malogorski je pitao zašto se za socijalu smanjuju sredstva što se ljudima dalo 

manje. 

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da je bilo puno manje novorođenih nego prošle 

godine a i za penzionere se dalo 100,00 kuna manje po osobi. 

Ivan Malogorski konstatira da kod donošenja proračuna je napomenuo da je proračun 

prenapuhan i da nije realan. 

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da u proračunu moraju biti planirana sredstva za 

projekte za koje se namjeravamo kandidirati preko natječaja bez obzira da li će se realizirati 

ili ne.  

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović dao je I. izmjenu i dopunu Plana 

proračuna za 2016. godinu  s predloženom izmjenom na glasanje.      

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za  donosi  

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2016. godinu.      

 

Točka 3. 



Donošenje I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa  

Načelnik općine Ivan Maligec konstatira da se uz proračun donose određeni akti koji 

moraju biti sukladni planu proračuna. 

  

Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 11 glasova za  donosi    

  

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa.         

  

Točka 4. 

Donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Jesenje za 2016. godinu  

 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 11  glasova za donosi    

 

ODLUKU 

donosi se I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Jesenje za 2016. godinu.  

 

Točka 5. 

Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 

2016. godinu 

  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

donosi se  I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 

2016. godinu 

   

 

Točka 6. 

Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 

2016. godinu 

 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

donosi se I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 

2016. godinu. 

 

Točka 7. 

Donošenje I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2016. 

godinu 

 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 11. glasova za donosi 

 

ODLUKU 

donosi se I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2016. 

godinu 

 



 

Točka 8. 

Analiza sustava zaštite i spašavanje u 2016. godini na području Općine Jesenje     

Načelnik općine Ivan Maligec upoznao je vijećnike s Analizom na koju nisu vijećnici 

imali primjedbi. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 11 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

usvaja se Analiza sustava zaštite i spašavanje u 2016. godini na području Općine 

Jesenje     

 

Točka 9. 

 Pitanja i prijedlozi 

 Načelnik Ivan Maligec upoznao je vijećnike s aktivnostima koje se su odvijale pred 

kraj poslovne godine.   

 Ivan Ranogajec predlaže da se na Brdu postave prometni znakovi ograničenja težine. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da prvo treba mijenjati Odluku o prometu na 

području općine a tek na temelju odluke se mogu postavljati prometni znakovi. 

 Vlado Smiljanec se zahvalio za postavljeni hidrant na vodovodnoj mreži Cerja. 

 Ivan Ranogajec konstatira da u Radobojsko-jesejanskom listu piše da je klizište na 

Brdu završeno a on smatra da nije jer nije postavljena ograda. 

 Dragutin Kranjčec predlaže da se kod dodjele sredstva treba striktno držati pravilnikov 

da si u budućnosti ne napravimo probleme. 

 Franjo Cvrtila predlaže da se sukladno pravilniku za dodjelu potpora u poljoprivredi 

napravi kontrola. 

Ivan Malogorski konstatira da su pregledani svi zahtjevi a da se nakon određenog 

vremena može napraviti kontrola na terenu. 

 Franjo Cvrtila predlaže da se poduzmu radnje kako nebi u predjelu Štubljenica išla 

kanalizacija po cesti i time ugrožavala promet. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaželio je prisutnima sve najbolje za 

Božićno – novogodišnje blagdane.    

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 20,05 sati. 

    

 Zapisničar:                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Ana Kuhar                                                                          Ivan Galović 

 

 

 

 

 

 

 

 


