
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/14-01/21 

URBROJ:2140/05-14-1 

Gornje Jesenje, 14. srpnja 2014. 

 

Skraćeni  zapisnik 

 

 sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 14. srpnja 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, 

               Dragutin Bosek, član, 

                          Darko Bukvić, 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  9. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje  Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 

području Općine Jesenje    

3. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja groblja na području Općine Jesenje 

4. Donošenje dopuna Plana asfaltiranja Općine Jesenje za 2014. godinu 

5. Donošenje Odluke o nabavci školskih knjiga za učenike Osnovne škole Gornje Jesenje  

Pitanja i prijedlozi 

Dnevni red  jednoglasno sa 11 glasova za  je usvojen. 

 

Točka 1. 

Usvajanje skraćenog zapisnika sa  9.  sjednice Općinskog vijeća 

 



Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi   

  

ZAKLJUČAK 

 Usvaja se skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća.   

  

Točka 2. 

 Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 

području Općine Jesenje. 

 Načelnik općine Ivan Maligec upoznao je vijećnike da je dosadašnji koncesionar 

raskinuo ugovor te je bilo potrebno provesti postupak za dodjelu koncesije novom 

koncesionaru. 

  Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jesenje 

kojom se ista dodjeljuje Mirku Šivalec iz Radoboja.     

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja groblja na području Općine Jesenje    

 Načelnik općine Ivan Maligec konstatirao je da ove godine ističe ugovor sa 

Cvjećarnom Fijolica a da je ista također raskinula ugovor prije roka iz osobnih razloga. Nakon 

provedenog postupka najpovoljnija ponuda je bila firme ŠČAPEC-PROMET d.o.o. 

Đurmanec.   

Zdenka Brodar zanima da li se pokrivaju troškovi održavanja groblja s iznosom 

naplate od mještana. 

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da se pokriva, a da se preostala sredstva ulože na 

održavanje groblja.                 

  Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

groblja na području Općine Jesenje, kojom se ista dodjeljuje ŠČAPEC-PROMETU d.o.o. 

Đurmanec. 

 

Točka 4. 

Donošenje dopuna Plana asfaltiranja Općine Jesenje za 2014. godinu 

Načelnik Ivan Maligec predlaže dopunu Plana asfaltiranja budući da je nakon 

provedenog postupka nabave po Planu asfaltiranja ostalo u Planu proračuna za 2014. godinu 

oko 70.000,00 kuna. Predlaže dionicu Košank –Lonjak (dio) II sloj u dužini od 350 metara. 

Franjo Cvrtila je predložio budući da je spomenuta dionica u jako lošem stanju da se 

cijela presvuče II. slojem. 

Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović dao je prijedlog na glasanje uz izmjenu 

dionice umjesto 350 metara, 700 metara dužine.       

            Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

  

ODLUKU 

 donosi se dopuna Plana asfaltiranja Općine Jesenje za 2014. godinu s izmjenom 

dionice Košank – Lonjak -700 metara dužine.  

 



Točka 5. 

Donošenje Odluke o nabavci školskih knjiga za učenike Osnovne škole Gornje Jesenje  

 Načelnik općine Ivan Maligec predlaže da se donese odluka budući da su u Planu 

proračuna za 2014. godinu u okviru Socijalnog programa planirana sredstva za tu namjenu. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o nabavci školskih knjiga za učenike Osnovne škole Gornje Jesenje.   

 

Točka 6. 

 Pitanja i prijedlozi  

 Vlado Smiljanec predlaže da se odobri pomoć Hajster Štefaniji za liječenje u Kini. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 11 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

odobrava se pomoć Hajster Štefaniji za liječenje u iznosu od 3.000,00 kuna. Pomoć će 

se isplatiti na račun korisnice. 

 

Darko Bukvić je pitao u kojoj je fazi sanacija ceste i kad će biti gotova. 

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da su radovi u toku a da će se s direktoricom 

Krakoma dogovoriti da se radovi ubrzaju. 

Ivan Malogorski je predložio da se kompletno sanira dječje igralište u Gornjem 

Jesenju a da se pritom brže zatvore rupe ispod vrata čime bi se onemogućio pristup psima. 

Smatra da je na našoj web stranici trebao biti natječaj za poljoprivrednog redara budući da ga 

i mi sufinanciramo. Pita u kojoj je fazi natječaj za udruge. 

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da je Odluka o dodjeli sredstva udrugama 

objavljena na web stranici.   

Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 20,15 sati. 

    

 Zapisničar:                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Ana Kuhar                                                                          Ivan Galović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


