
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/15-01/44 

URBROJ:2140/05-15-1 

Gornje Jesenje, 29. prosinca 2015. 

 

Skraćeni  zapisnik 

 sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 29. prosinca 2015. godine u 

18 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 prisustvuju svi  vijećnici i  predložio sljedeći: 

  

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s  19. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Jesenje za 2015. godinu 

3. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Općini Jesenje za 2015. godinu 

4. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Jesenje za 2015. godinu 

5. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje u 2015. godini 

6. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jesenje  

7. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

8. Pitanja i prijedlozi 

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Ivan Malogorski predlaže da se u skraćenom zapisniku izmijeni ili doda: 



 -točka 2. stavak 6. da se doda „ i što je proračun nerealno visoko planiran“, 

 -točka 3. stavak 2. da se doda „Vladajući su već znali da imaju većinu u Vijeću i 

smatram da se Plan asfaltiranja mogao već donijeti“. 

 -točka 5. stavak 2. „Koliki su bili troškovi rezervoara bez automatike?“ 

 -točka 6. da se doda „Ivan Malogorski pita na što se odnosi 200.000,00 kuna. Načelnik 

Ivan Maligec je odgovorio da se odnosi na uređenje prizemlja Doma u Donjem Jesenju u 

sklopu lovnih staza Krapinskog pračovjeka“. 

 -točka 13. stavak 1. da se doda „i nudi sebe kao člana“. 

  Predsjednik Općinskog vijeća dao je prijedlog izmjena i dopuna na glasanje.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 7 glasova za, 2 protiv  i 2 suzdržana usvaja izmjene i 

dopune zapisnika. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović dao je na glasanje usvajanje skraćenog 

zapisnika sa izmjenama i dopunama. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 7 glasova za, 2 protiv  i 2 suzdržana donosi   

 

ZAKLJUČAK 

usvaja se skraćeni zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.  

 

Točka 2.  

 Donošenje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Jesenje za 2015. godinu  

Predsjednik Odbora za financije Dragutin Kranjčec konstatira da  je Odbor na svojem 

sastanku razmotrio prijedlog I.izmjena i dopuna proračuna Općine Jesenje za 2015. godinu te 

predlaže da se isti usvoji. 

 Načelnik općine Ivan Maligec pojasnio je Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna po 

stavkama. Konstatira da su se neke stavke izmijenile za koje je Vijeće donijelo odluku 

tijekom godine. U Programima su opisane stavke koje se mijenjaju.  

 Zdenko Brodar pita što se briše pod stavkom nabava kapitalne imovine, građevinski 

objekti iznos od 200.000,00 kuna. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da se briše stavka za bioenerganu jer su sredstva 

planirana ukoliko bi se dobila sredstva iz drugih izvora da se može ići u realizaciju. 

 Zdenko Brodar je pitao na što se odnosi povećanje 386 –kapitalne pomoći. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da se odnosi na dio sredstva koji se ove godine 

kompenzirao za izgradnju rezervoara za pitku vodu u Gornjem Jesenju jer isti nije bio završen 

u prošloj godini.   

Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 glasova za i 5 protiv donosi  

 

ODLUKU 

 donose se I. izmjene i dopune Proračun Općine Jesenje za 2015. godinu.    

 

Točka 3. 

Donošenje I. izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje 

za 2015. godinu 

Načelnik Ivan Maligec konstatira da sukladno izmjeni proračuna mijenjaju se i 

popratni planovi.  

Ivan Ranogajec smatra da se trebala povećati stavka za klizište na Brdu u iznosu od 

200.000,00 kuna. 

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da radovi neće biti završeni ove godine i da se dio 

sredstva planirao u proračunu za 2016. godinu. 



Ivan Ranogajec predlaže se smanje troškovi javne rasvjete ukidanjem dijela rasvjetnih 

tijela, npr. kod Habjanec Ivana, Gornje Jesenje 72 svijetle 4 rasvjetna tijela a nema potrebe. 

Smatra da na području općine ima više takvih primjera. 

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da je napravljen katastar javne rasvjete u kojem 

su definirana sva rasvjetna tijela po količini i vrsti i da će se uštedjeti na zamjeni zastarjelih 

rasvjetnih tijela sa štednim žaruljama.  

Ranogajec Ivan pita zašto se nije sanirala cesta prema Flaši gdje je veći promet od 

ceste prema Hršaku gdje je samo jedna kuća. 

Ivan Malogorski pita da li se prikupi više ponuda za radove koje izvodi Krakom 

Krapina. 

Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da za radove veće vrijednosti sukladno Zakonu o 

javnoj nabavi je potrebno provoditi postupak javne nabave i Krakom se javi kao i svaki drugi 

ponuditelj, a za radove male vrijednosti se provodi postupak sukladno Odluci o provođenju 

postupka za bagatelnu nabavu.       

Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 glasova za i 5 protiv donosi    

  

ODLUKU 

 donose se I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje 

za 2015. godinu.      

  

Točka 4. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini 

Jesenje za 2015. godinu 

 Ivan Malogorski je pitao zašto su se kapitalne donacije u iznosu od 200.000,00 kuna 

povećale na iznos od 458.000,00 kuna. 

 Načelnik Ivan Maligec je odgovorio da u trenutku planiranja proračuna za 2015. 

godinu nije se znalo da radovi na izgradnji rezervoara za pitku vodu u Gornjem Jesenju neće 

biti završeni u 2014. godini. Dio radova koji su završeni u 2015. godini kompenzirao se u 

2015. godini i zbog toga se povećala stavka. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 6 glasova za, 4 protiv i 1 suzdržanim donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture  u Općini 

Jesenje za 2015. godinu.  

 

Točka 5. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje u 2015. godini 

Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje u 2015. godini 

 

Točka 6. 

 Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jesenje 

  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Analiza organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine u 2015. godini.  



 

Točka 7. 

 Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Jesenje za razdoblje 2016. – 2018. godine  

 

Općinsko vijeće Općine Jesenje s 11 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Jesenje za razdoblje 2016. -2018. godine. 

 

Točka 8. 

 Pitanja i prijedlozi 

      Načelnik općine Ivan Maligec je pitao da li je moguće dobiti popis OPG-a s područja 

općine, jer bi se u siječnju organiziralo  predavanje na temu priprema dokumentacije za EU 

fondove. Zaposleni u LAG-u Zeleni bregi spremni su pomoći oko realizacije pripreme i izrade 

dokumentacije. 

 Ivan Malogorski je odgovorio da se mogu zatražiti podaci od Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Središnjeg ureda u Zagrebu,  Službe za odnose s 

javnošću i informiranje info@apprrr.hr ili telefon:01 6002742.   

 Stjepan Kovačec je predložio da se predstavnici udruga dogovore oko termina 

održavanja godišnjih skupština kako se ne bi održavale u isto vrijeme.   

 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 19,00 sati. 

    

 Zapisničar:                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Ana Kuhar                                                                          Ivan Galović 

 

 

 

 

mailto:info@apprrr.hr

