
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/14-01/27 

URBROJ:2140/05-14-1 

Gornje Jesenje, 15. rujna 2014. 

 

Skraćeni  zapisnik 

 sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 15. rujna 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, 

              Dragutin Pek, član, 

               Darko Bukvić, član. 

 Odsutni: Ivan Ranogajec i Dragutin Bosek. 

 Sjednici je bio prisutan  Ivan Maligec, načelnik 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  10. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje  Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Jesenje za 2014. godinu     

3. Izvještaj načelnika o radu za razdoblje 01.01.2014-30.06.2014. godine  

4. Donošenje Zaključka za pridruživanjem u LAG Srce Zagorja  

5. Donošenje Zaključka o donaciji Lovačkom društvu „Kuna“ Gornje Jesenje 

6. Pitanja i prijedlozi 

 

Točka 1. 

Usvajanje skraćenog zapisnika sa  10.  sjednice Općinskog vijeća 

Ivan Malogorski predlaže da se u zapisniku u članku 6. umjesto „sanira dječje igralište u 

Gornjem Jesenju na način da se zatvore rupe ispod vrata“ stavi „kompletno sanira dječje 

igralište u Gornjem Jesenju a da se pritom brže zatvore rupe ispod vrata“. 

 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi   

  

ZAKLJUČAK 

 Usvaja se skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća uz izmjenu u članku 

6. umjesto „sanira dječje igralište u Gornjem Jesenju na način da se zatvore rupe ispod vrata“ 



stavi „kompletno sanira dječje igralište u Gornjem Jesenju a da se pritom brže zatvore rupe 

ispod vrata“. 

Točka 2. 

 Donošenje Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Jesenje za 2014. godinu 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Dragutin Kranjčec predložio je da 

Općinskom vijeću da prihvati predloženi obračun. 

 Zdenko Brodar je pitao da li će se planirani iznos skupina konta 63- pomoći ostvariti 

tokom godine i da li će se ostvariti planirani prihod od ekološke naknade. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da što se tiče pomoći dio će se ostvariti kada budu 

radovi gotovi jer  su potpisani ugovori za sufinanciranje, a ekološka naknada će se 

kompenzirati za radove koji su također u tijeku.  

  Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Polugodišnji obračun proračuna Općine Jesenje za 2014. godinu.      

 

Točka 3. 

Izvještaj načelnika o radu za razdoblje 01. 01. 2014. godine do 30. 06. 2014. godine 

Izvještaj načelnika nalazi se u prilogu zapisnika. 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 prima se na znanje Izvještaj načelnika o radu za razdoblje 01. 01. 2014. god. do 30. 06. 

2014. godine.  

 

Točka 4. 

Donošenje Zaključka za pridruživanjem u LAG Srce zagorja 

Načelnik Ivan Maligec upoznao je vijećnike o aktivnostima LAG-a. Konstatira da će 

vjerojatno na području cijele županije biti samo dva LAG-a. Predlaže da se Općina Jesenje 

pridruži onom u kojem će biti Grad Krapina i susjedne nam općine.  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

  

ZAKLJUČAK 

 ovlašćuje se načelnik Općine Jesenje da poduzme sve potrebne aktivnosti u cilju 

realizacije pridruživanja Općine Jesenje LAG-u u kojem će biti Grad Krapina i susjedne nam 

općine Đurmanec, Petrovsko i Radoboj.   

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o donaciji Lovačkom društvu „Kuna“ Gornje Jesenje   

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

proračuna za 2014. godinu nema planiranih sredstva za tu namjenu.  Udruga je od 

Ministarstva gospodarstva za taj projekt dobila 75 % neto sredstva (bez PDV-a). 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 odobrava se donacija Lovačkom društvu „Kuna“ Gornje Jesenje 94.000,00 kuna za 

sanaciju fasade i krovište te strojarskih radova.    

 

Točka 6. 

 Pitanja i prijedlozi  



 Vlado Smiljanec pita da li je Komisija za ceste obišla klizišta i odobrila stroj. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da su se klizišta obišla, evidentirala te da je 

zahtjev za pomoć za sanaciju poslan županiji. 

 Ivan Malogorski konstatira da na žiro računu općine ima dovoljno novca te predlaže 

da se kupe novi kompjutori za osnovnu školu. 

 Načelnik općine Ivan Maligec konstatira da je razgovarao s direktoricom škole i 

profesoricom informatike  o potrebi nabavke nove informatičke opreme,  te je zatražio da 

dostave pismeni zahtjev potkrijepljen barem sa jednom ponudom kako bi znali o kojem se 

iznosu radi. Pismeni zahtjev dostavljen je  tek danas pred kraj radnog vremena. 

 Ivan Galović predlaže da škola prikupi još barem dvije ponude za istu konfiguraciju.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

Odobrava se financiranje nabavke nove informatičke opreme (15 kompjutora) po 

najpovoljnijoj ponudi. 

Škola je u obvezi prikupiti još dvije ponude. 

 

Ivan Malogorski smatra da je nekorektno prezentirano u javnost da su školske knjige 

kupljene na inicijativu načelnika a da je klub vijećnika HDZ-a mjesecima inzistirao na kupnji. 

Načelnik Ivan Maligec konstatira da  je nabavku školskih knjiga izvršila Općina 

Jesenje. Planom proračuna predviđena su sredstva za tu namjenu ali se prije ponude 

dobavljača nije znalo koliko će knjige koštati i da li se može za planirana sredstva 

sufinancirati dio ili u 100 % iznosu. 

Dragutin Kranjčec konstatira da kod donošenja proračuna načelnik je uvrstio stavku za 

nabavku školskih knjiga što je kasnije i usvojeno na Općinskom vijeću.  

Ivan Malogorski smatra da kod donošenja Odluke o raspodjeli sredstva udrugama nije 

se postupalo po prijedlogu Komisije za školstvo, sport, kulturu i udruge. 

Načelnik Ivan Maligec odgovara da Odluke donosi Vijeće ili načelnik. 

Ivan Malogorski smatra budući da općina financira 50 % plaće javnim radovima da je 

Općinsko vijeće trebalo donijeti odluku o imenima osoba koje bi se primile  i da su iste 

trebale imati prebivalište na području općine. 

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja 

spisak osoba koje zadovoljavaju kriterije, a radnik koji nema prebivalište na području općine 

ima invalidnost i zavod plaća cijelu plaću za njega te općina nema troškova. 

Ivan Maligec predlaže da vijećnici razmotre mogućnost proizvodnje  jedne vrste 

poljoprivrednog proizvoda u suradnji sa susjednim općinama kako bi se olakšao plasman na 

tržište. Predlaže da općina takav proizvod jače subvencionira. Također smatra da bi trebalo 

pomoći OPG-u koji bi pokrenuo veću proizvodnju s kojom bi mogao prezentirati mjesto i 

izaći na tržište. 

Zdenko Brodar smatra da nije moguća ista proizvodnja na području Općine Jesenje na 

400 metara nadmorske visine kao i u ostalim općinama.   

  Dragutin Kranjčec predlaže da se oformi komisija koja bi se pobrinula oko ostavštine 

Ivana Buzina da se ista zbrine od propadanja. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donose  

 

ZAKLJUČAK 

 u Komisiju za zbrinjavanje Zavičajne zbirke Ivana Buzina imenuju se: Ivan Maligec, 

Dragutin Kranjčec i Zdenko Brodar. 

   

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



    

 Zapisničar:                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Ana Kuhar                                                                          Ivan Galović 

 


