
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/18-01/27 

URBROJ:2140/05-18-1 

Gornje Jesenje, 17. srpnja  2018. 

 

Zapisnik 

 sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 17. srpnja 2018. godine u 19 sati 

u vijećnici Doma kulture.  

 

Prisutni: Zdenko Brodar, predsjednik Općinskog vijeća 

              Ivan Maligec, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća, 

              Stjepan Kovačec,član, (sjednici se pridružio na 3. točci dnevnog reda) 

              Ivan Malogorski, član, 

              Vladimira Kranjčec, članica, 

   Matija Galović, član, 

              Mirko Ranogajec, član, 

              Marijan Šoštarić, član. 

   Odsutni: Petra Mrzlečki,članica, Luka Galović, član i Darko Bukvić, član. 

      

  

Sjednici su bili prisutni Andrija Ranogajec, načelnik općine i Sara Gašparić, predsjednica 

Savjeta mladih (pridružila se sjednici od 4. točke dnevnog reda).      

Zapisničar: Ana Kuhar. 

 

 Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar, pozdravio prisutne, te 

je utvrđeno da je na početku sjednice nazočno 8 vijećnika što je većina od ukupnih 11 članova te 

da Vijeće može donositi pravovaljane Odluke.   

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar predložio je sljedeći: 

  

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Gornje 

Jesenje“ 

3. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Društveni dom  s Turističko informativnim 

centrom“  

4. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana Strateškog razvojnog programa Općine 

Jesenje  

5. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. 

Jesenje 

6. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Jesenje za 2018. godinu 

7. Odluka o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 

2018. godinu 

8. Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2018. godinu 



  

9. Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2018. 

godinu 

10. Odluka o I. izmjeni Programa o socijalnoj skrbi Općine Jesenje za 2018. godinu 

11. Donošenje Zaključka o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem 

12. Razmatranje prijedloga Krakoma d.o.o. o predloženoj cijeni javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

13. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red jednoglasno sa 8 glasova za je usvojen. 

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 7 glasova za i 1 suzdržanim donosi   

  

ODLUKU 

 usvaja se skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.   

 

Točka 2. 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Gornje 

Jesenje“ 

Ivan Malogorski je pitao s kojim ministarstvom se danas potpisao ugovor o 

sufinanciranju i da li će to biti podružnica vrtića. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da se potpisao Ugovor o sufinanciranju po 

provedenom Pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim 

vrtićima s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 

70.000,00 kuna i to će biti podružnica gradskog vrtića.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Gornje Jesenje“.  

 

Točka 3. 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Društveni dom  s Turističko informativnim 

centrom“  

Načelnik Andrija Ranogajec je izvijestio vijećnike budući da smo se već prijavljivali s 

tim projektom i imamo spremnu dokumentaciju pokušat ćemo dobiti sredstva za realizaciju.  

     

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o suglasnosti za provedbu ulaganja „Društveni dom s Turističko informativnim centrom“. 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana Strateškog razvojnog programa Općine 

Jesenje  

Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da uz Strategiju razvojnog programa potrebno je 

donijeti i Akcijski plan u kojem bi se definirali projekti.   

 Ivan Malogorski je pitao na što se konkretno odnosi uređenje trga i na koja se to igrališta 

odnosi. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da se uređenje trga odnosi na prostor ispred 

Doma kulture, a igrališta u Donjem Jesenju i Gornjem Jesenju. 



  

Ivan Maligec konstatira da programi moraju biti prijavljeni u bazu projekata kod 

Zagorske razvojne agencije da bi se mogli prijaviti na raspisane natječaje. 

Ivan Malogorski smatra da bioenergana nema ekonomsku opravdanost, ali da ne smeta 

ako ćemo dobiti sredstva za izgradnju. 

Predsjednica Savjeta mladih, Sara Gašparić, pridružila se sjednici Vijeća.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

o usvajanju Akcijskog plana Strateškog razvojnog programa Općine Jesenje. 

   

Točka 5. 

Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. 

Jesenje 

Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da ceste koje mještani koriste nisu ucrtane ili su 

ucrtane djelomično i  nemaju svojstvo javnog dobra. 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar smatra da se nikome ne može uzeti 

njegovo vlasništvo, već da treba provesti postupak i utvrditi pravičnu naknadu. 

Mirko Ranogajec napominje da ima još cesta koje nisu ucrtane i da bi trebalo za tu 

namjenu kandidirati se za sredstva EU. 

Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da vijećnici daju prijedlog Komisiji za ceste koje 

ceste bi se još trebale ucrtati. 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar konstatira da 90 % katastra ne odgovara 

stvarnom stanju i da bi trebalo riješiti cijelo područje, ali da su za to potrebna značajna sredstva. 

Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da od nekud treba početi i da svake godine se 

treba barem nešto riješiti.  

Ivan Maligec pita koja širina ceste će se ucrtavati, budući da je potrebno minimalno 3 

metra i da li će pojedine dionice biti sporne. 

Stjepan Kovačec konstatira da dionica Maligci –Špoljari je zahtjevna budući da je klizište 

i bude potrebno graditi velike potporne zidove.  

Ivan Maligec upoznaje vijećnike da se spomenuta cesta pokušala sanirati ali da mještani 

nisu dali i kad je jedna korisnica dozvolila drugi je na trasi napravio garažu te se odustalo. Svi 

imaju prilaznu cestu ali na drugi kraj. 

Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da se previše ističu problemi. Napominje da se 

nismo 2016. godine prijavili na natječaj jer nismo imali dokumentaciju dok druge općine  

potpisuju ugovore za realizaciju. 

Mirko Ranogajec smatra da treba rješavati dokumentaciju radi prijava na natječaj makar i 

u budućem sazivu vijeća. 

Ivan Maligec predlaže da se utvrdi prioritet koje ceste bi prvo trebalo urediti i smatra da 

cesta od škole do Gušernjaka nema nikakvu svrhu budući da je i zemljište u tom dijelu 

zapušteno. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da su u tom dijelu planirane poučne staze uz 

nositelja programa Udrugu privatnih šumovlasnika.        

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

o proglašenju status nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj upotrebi u k.o. Jesenje  

  

 

Točka 6. 

Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Jesenje za 2018. godinu 

Načelnik Andrija Ranogajec upoznao je vijećnike sa predloženim I. izmjenama i 

dopunama proračuna Općine Jesenje za 2018. godinu. 



  

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar je predložio da se stavka 421311 

asfaltiranje nerazvrstanih cesta planira rebalansom u iznosu od 270.000,00 kuna, stavka 421412 

kanalizacija da se poveća za 30.000,00 kuna odnosno planira u iznosu od 130.000,00 kuna, a 

kako bi se proračun uravnotežio da se planira povećanje prihoda 63 u iznosu od 200.000,00 

kuna.    

Ivan Malogorski predlaže da za asfaltiranje ostane 300.000,00 kuna a da se za razliku 

poveća prihod od pomoći. 

Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da nije realno jer za asfaltiranje nema sklopljenog 

ugovora za sufinanciranje. 

Ivan Maligec konstatira da kod planiranja proračuna je dao primjedbu na planirana 

sredstva od komunalne naknade, ali da je načelnik obećao da naplata komunalne naknade ide od 

01. travnja. Budući da se 66 % u proračunu za asfaltiranje bez pitanja skinulo,  predlaže da se 

vrati iznos.    

Načelnik Andrija Ranogajec je konstatirao da Komisija za ceste nije predložila Plan 

asfaltiranja.  

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je na glasanje  prijedlog da stavka 

421311 asfaltiranje nerazvrstanih cesta se planira rebalansom u iznosu od 270.000,00 kuna, 

stavka 421412 kanalizacija da se poveća za 30.000,00 kuna odnosno planira u iznosu od 

130.000,00 kuna, a kako bi se proračun uravnotežio da se planira povećanje prihoda 63 u iznosu 

od 200.000,00 kuna.    

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za prihvatilo je prijedlog. 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedlog I. izmjene proračuna s 

predloženom izmjenom na glasanje.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donosi se I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2018. godinu  

 

Točka 7. 

Odluka o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 

2018. godinu 

Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da sukladno izmjenama proračuna da se usklađuju 

i Programi uz proračun. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2018. 

godinu  

 

Točka 8. 

Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2018. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2018. godinu  

 

Točka 9. 

Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2018. 

godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 



  

 o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2018. godinu 

 

Točka 10. 

Odluka o I. izmjeni Programa o socijalnoj skrbi Općine Jesenje za 2018. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o I. izmjeni Programa o socijalnoj skrbi Općine Jesenje za 2018. godinu 

 

Točka11. 

Donošenje Zaključka o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem 

  

 Načelnik Općine Jesenje Andrija Ranogajec predlaže da vijeće donese zaključak da se 

program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem neće donositi jer su čestice u vlasništvu 

Republike Hrvatske malih površina, sa više suvlasnika, nisu pogodne i ne mogu se privesti za 

poljoprivrednu proizvodnju. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 8 glasova za donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem. 

  

Točka 12. 

Razmatranje prijedloga Krakoma d.o.o. o predloženoj cijeni javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje predlaže načelniku da prije davanja suglasnosti zatraži 

pojašnjenje cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada te da pita zašto u prijedlogu nove cijene nema iznosa za ekološku naknadu. 

 

 

Točka 13. 

 Pitanja i prijedlozi 

 Stjepan Kovačec predlaže da poljoprivredni redar podnese izvješće za prvih šest mjeseci 

ove godine o broju predmeta koje je riješio. 

 Ivan Malogorski predlaže da i načelnik za prvih 6 mjeseci podnese izvješće u pismenom 

obliku, također predlaže da se za vijećnicu u kojoj se održavaju sjednice vijeća uvede klima i da 

se riješi pitanje kanalizacije na Cerju kod kuće Ranogajec Marija. Predlaže da što se tiče 

kanalizacije da vijeće donese zaključak da se isto riješi najkasnije za mjesec i pol.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 zadužuje se općinski načelnik da u roku od mjesec i pol predloži i pokuša riješiti sanaciju 

kanalizacije na Cerju kod kuće Ranogajec Marija. 

 

 Ivan Maligec, član Uprave groblja, predlaže da se na groblju ošišaju ukrasna drva u 

obliku kugle minimalno dva puta godišnje.  

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar zaključio je sjednicu u 21,55 sati.   

 

 Zapisničar:                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                       Zdenko Brodar 


