REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/16-01/22
URBROJ:2140/05-16-1
Gornje Jesenje, 21. rujna 2016.
Skraćeni zapisnik
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 21. rujna 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,
Ivan Malogorski, član,
Zdenko Brodar, član,
Darko Bukvić, član,
Ivan Ranogajec, član,
Dragutin Pek, član.
Odsutni: Dragutin Bosek, 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.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje skraćenog zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje
Donošenje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Jesenje za 2016. godinu
Izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01. 01. 2016. do 30. 06. 2016. godine
Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
Pitanja i prijedlozi

Načelnik Općine Ivan Maligec predložio je dopunu dnevnog reda pod točkom 5. Donošenje
Strateškog razvojnog programa Općine Jesenje za razdoblje od 2016. do 2020. godine.
Dnevni red s dopunom jednoglasno s 10. glasova za je prihvaćen.
Točka 1.
Usvajanje skraćenog zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje
Ivan Malogorski predlaže da se u Točki 3. stavak 10. „Ivan Malogorski smatra da su neki
dobili pomoć koji su imali urednu dokumentaciju ali su imali prijavljeno prebivalište samo
fiktivno“ briše te da se umjesto toga stavi „Ivan Malogorski smatra da se možda nekim ljudima
progledalo kroz prste.“

Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović dao je na glasanje usvajanje skraćenog
zapisnika s navedenom izmjenom.
Općinsko vijeće Općine Jesenje s jednoglasno s 10 glasova za donosi
ZAKLJUČAK
usvaja se skraćeni zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.
Točka 2.
Donošenje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Jesenje za 2016. godinu
Predsjednik Odbora za financije Dragutin Kranjčec konstatira da je Odbor na svojem
sastanku razmotrio prijedlog polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Jesenje za 2016. godinu,
predlaže da se isti usvoji, a da načelnik općine Ivan Maligec isti prezentira vijećnicima.
Načelnik općine Ivan Maligec pojasnio je da se proračun za 2016. godinu planirao
sukladno smjernicama. Konstatira da prošle godine prije planiranja istog održan je sastanak kod
predsjednice Republike Hrvatske gdje su bili prisutni i resorni ministri na kojem je bilo obećano
da ćemo u narednih 5 godina dobivati 70 % od prihoda na ime pomoći i da bude refundiran iznos
za čišćenje snijega. Također je najavljeno da će se povećati iznos naknade za šumski doprinos.
Budući da država u svojem proračunu nije predvidjela niti kune ostali smo bez tog prihoda.
Budući da je to veliki pad prihoda to je imalo velik utjecaj na izvršenje proračuna. Prihodi od
poreza već u 2015. godini zbog izmjene Zakona o porezu na dohodak pali su gotovo za 50 %. Na
ime pomoći u 2015. godini dobili smo 1.312.975,00 kuna a ove godine ništa. Predvidjeli smo i
prihode za sredstva od natječaja za programe i projekte ali dokumentacija nam je prošla na
reviziji ali sredstva nismo dobili jer su raspodjeljena samo na 6 lokalnih samouprava na području
Krapinsko-zagorske županije. Osim toga i povrat poreza građanima ide po ključu na teret općine.
Stjepan Kovačec je predložio da se potraživanja koja nisu naplativa brišu.
Načelnik općine Ivan Maligec konstatira da su to uglavnom potraživanja koja se
naplaćuju tijekom godine.
Ivan Ranogajec predlaže da se mještanima uskrati poticaj ako je dužan prema općini.
Načelnik Ivan Maligec smatra da nije u redu npr. da se uskrati djetetu stipendija ako je
roditelj dužan za vodu ili groblje.
Ivan Malogorski je konstatirao da se neka pravila moraju poštovati. I općina kad se javlja
na natječaj mora od Ministarstva financija, Porezne uprave tražiti potvrdu o stanju duga i ne
može se javiti na natječaj za sredstva ako ima dugovanja.
Franju Cvrtila zanima da li potraživanja mogu zastarjeti.
Načelnik Ivan Maligec odgovara da potraživanja mogu zastarjeti ali da dugovanja za
groblje naplaćujemo prilikom usluge ukopa.
Dragutin Pek smatra da su to mali iznosi i pita što je dugovanje Krakoma, što će se učiniti
po tom pitanju.
Načelnik Ivan Maligec odgovara da će se kompenzirati radovi koje Krakom trenutno
izvodi.
Ivan Malogorski smatra da za neizvršenje proračuna za nešto postoje objektivni razlozi
ali da je proračun planiran nerealno i da je prenapuhan. On kao član oporbe ne može podržati
takav obračun, ali da će jedan član podržati kako bi se akt usvojio.
Dragutin Kranjčec konstatira da kod donošenja proračuna nije bilo pomoći od viših
institucija jer Vlada nije funkcionirala. Nisu se mogle predvidjeti zakonske promjene na koje mi
ionako ne možemo utjecati. Predlaže da se napravi rebalans proračuna.
Ivan Malogorski konstatira da je Vlada funkcionirala i da smo promašili za preveliki
iznos i da smo mogli točnije prognozirati.
Načelnik Ivan Maligec konstatira da se proračun planirao na temelju prethodne godine. U
proračunu smo morali planirati programe i projekte koje smo namjeravali kandidirati za sredstva
od države ili fondova. Ukoliko nemamo planirano ne možemo se javljati na natječaje. Ne
možemo znati unaprijed koji će nam programi proći. Planirali smo i više sredstva na ime javnih

radova ali smo tri puta raspisivali natječaj jer se nitko od mještana koji su imali pravo na
sufinanciranje na prva dva nije niti javio. Također konstatira da su prihodi u prvoj polovici
godine uglavnom uvijek manji.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović dao je takva polugodišnji obračun proračuna
na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 glasova za i 4 suzdržanih donosi
ODLUKU
donose se Polugodišnji Obračun Proračuna Općine Jesenje za 2016. godinu.
Točka 3.
Izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01. 01. 2016. do 30. 06. 2016. godine
Načelnik Ivan Maligec prezentirao je vijećnicima izvještaj o radu za razdoblje od 01.01.
2016. godine do 30. 06. 2016. godine
Ivan Malogorski zbog nedostatka razvojnih programa i projekata ne može podržati
izvještaj. Smatra da nema rezultata. Trebalo se razvojno razmišljati i ako je turizam prioritet
trebalo se uložiti više.
Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 glasova za i 4 suzdržana donosi
ODLUKU
usvaja se Izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01. 01. 2016. do 30. 06. 2016. godine
Točka 4.
Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
Zdenko Brodar predlaže da se u točci 16. briše „i slično“.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 10 glasova za donosi
ODLUKU
donosi se Odluka o socijalnoj skrbi.
Točka 5.
Donošenje Strateškog razvojnog programa Općine Jesenje za razdoblje od 2016. do 2020.
godine.
Načelnik Ivan Maligec upoznao je vijećnike da smo dužni donijeti Strategiju te nam je
prijedlog iste izradio Uljanik d.o.o. Inženjerski ured iz Petrinje. Organiziran je sastanak s
izvođačem, obrtnicima s našeg područja, predstavnicima udruga i drugima koji su mogli dati
svoje prijedloge.
Zdenko Brodar konstatira da je demografija slaba, slaba zaposlenost, obrtništvo se gasi, u
Strategiji su općeniti podaci i bazira se uglavnom na turizmu i proizvodnji zdrave hrane.
Dragutin Kranjčec smatra da se na poziv odazvalo premalo ljudi i da smo u tom dijelu
zakazali.
Načelnik Ivan Maligec konstatira da su izvođači obišli cijeli prostor i vidjeli potencijal
općine.
Ivan Malogorski smatra da se trebalo obavijestiti telefonski jer su pozivi prekasno došli.
Općinsko vijeće Općine Jesenje s 10 glasova za donosi
ODLUKU
donosi se Strateški razvojni program Općine Jesenje za razdoblje od 2016. do 2020.
godine.
Točka 6.
Pitanja i prijedlozi

Ivan Ranogajec upoznaje vijeće s problemom divljači na području općine. Napominje da
uništavaju poljoprivredne proizvode (kukuruz i buče). Smatra da bi lovci trebali poduzeti nešto.
Dragutin Pek napominje da još nije riješen problem kod autobusne stanice na Cerju i da
treba postaviti prometne znakove i ograničiti težinu vozila i tereta na cesti.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Galović zaključio je sjednicu u 20,35 sati.
Zapisničar:
Ana Kuhar

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Galović

