
 

 

                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/19-01/47 

URBROJ:2140/05-19-1 

Gornje Jesenje,  23. prosinca  2019. godine 

 

 

Skraćeni Zapisnik 

 

 sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 23. prosinca 2019. godine u 

19,30 sati u vijećnici Doma kulture.  

 

Prisutni: Mirko Ranogajec, predsjednik Općinskog vijeća  

  Ivan Maligec, podpredsjednik Općinskog vijeća, 

              Zdenko Brodar, član, 

              Vladimira Kranjčec, članica, 

              Karlo Habjanec, novi član, 

    Marijan Šoštarić, član, 

   Darko Bukvić, član, 

   Stjepan Kovačec, član, 

   Luka Galović, član.  

          

Odsutni: Matija Galović, član, i Petra Mrzlečki, članica.   

 

 Sjednici su bili prisutni načelnik općine Andrija Ranogajec, zamjenik načelnika Filip 

Šoštarić, pročelnica općine Dubravka Leljak Hršak, Ivan Habjanec prisutan od 15. točke 

dnevnog reda i Stjepan Lonjak.        

Zapisničar: Ana Kuhar. 

 

 Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec, pozdravio prisutne, 

konstatirao da sjednici prisustvuje 9 vijećnika što je većina od ukupnih 11 članova te da Vijeće 

može donositi pravovaljane Odluke.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec predložio je sljedeći: 

  

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 13., 14., 15., i 16. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Jesenje 

2. Donošenje Proračuna Općine Jesenje za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. 

godinu 

3. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Jesenje 

4. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2020. godinu 



  

5. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2020. 

godinu 

6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Jesenje za 2020. godinu 

7. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2020. godinu 

8. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2020. godinu 

9. Donošenje Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2020. godinu 

10. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu 

11. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanje komunalne infrastrukture Općine 

Jesenje za 2019. godinu 

12. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na 

području Općine Jesenje za 2019. godinu 

13. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2019. 

godinu 

14. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2019. godinu  

15. Analiza sustava Civilne zaštite na području općine Jesenje u 2019. godini 

16. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje za 2020. godinu  

17. Godišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Jesenje u 

2020. godini 
18. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje za 

2020. godinu 
19. Odluka o određivanju djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na 

području Općine Jesenje  

20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Jesenje  

21. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Jesenje /dopuna dnevnog reda/   

22. Pitanja i prijedlozi 

 

Ivan Maligec predlaže da se ubuduće sjednice Vijeća održavaju češće kako dnevni red ne 

bi bio preopširan.  

Dnevni red s dopunom jednoglasno sa 9 glasova za je usvojen. 

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenih zapisnika sa 13., 14., 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Jesenje 

 Luka Galović predlaže da se ispravi u zapisniku sa 16. sjednice, jer on nije bio prisutan 

na toj sjednici.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 9 glasova za donosi   

  

ODLUKU 

 usvajaju se skraćeni zapisnici sa 13., 14., 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Jesenje, uz predloženu izmjenu u zapisniku sa 16. sjednice, pod prisutni briše se Luka Galović.  

 

Točka 2. 

 Donošenje Proračuna Općine Jesenje za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 

2022. godinu 

 Predsjednik Odbora za financije i proračun Darko Bukvić konstatira da se Odbor 

sastao, razmotrio prijedlog Proračuna s projekcijama te predlaže Vijeću donošenje. 

 Ivan Maligec smatra da su sva sredstva preusmjerena na izgradnju dječjeg vrtića, 

planirano je što se zakonski mora a ostale stavke da su se smanjile. Predlaže da načelnik općine 

obrazloži Proračun po stavkama. 



  

 Načelnik općine Andrija Ranogajec obrazložio je prijedlog Proračuna s projekcijama 

po stavkama. 

 Zdenko Brodar predlaže da se sredstva za političke stranke s 22.400,00 povećaju za 

22.400,00 kuna  te iznose 44.800,00 kuna, da se iznos za asfaltiranje s 50.000,00 kuna poveća za 

200.000,00 kuna te da iznosi 250.000,00 kuna, da se planira za subvenciju javnog linijskog 

prijevoza iznos od 50.000,00 kuna, te da se za ukupni iznos smanje sredstva na stavci ostali 

građevinski objekti –uređenje trga ispred Doma kulture s 400.000,00 kuna za 272.400,00 kuna te 

iznose 127.600,00 kuna. Također predlaže da načelnik općine uputi pismo namjere prijevozniku 

Presečki grupi d.o.o. Krapina, za uvađanje novih linija odnosno prijevoz kombijima. 

 Stjepan Lonjak uključio se u raspravu, napomenuo da se vratio živjeti u Donji Lužan 

iz Varaždina i smatra da bi iz njegovog zaseoka trebao biti zastupljen vijećnik u Općinskom 

vijeću. Pita kako da se to riješi, jer bi on htio biti vijećnik. Napominje da se u zadnjih 30 godina 

nije ništa ulagalo.  

 Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da se kod sljedećih lokalnih izbora uključi u 

predizbornu kampanju. 

 Stjepan Kovačec predlaže da se problem prijevoza pokuša riješiti s prometnikom te 

da se uputi pismo namjere. 

 Ivan Maligec konstatira da je u Donjem Lužanu asfaltirano od Krčkih do Lonjaka, do 

granice s Općinom Bednja i to prije par godina, javna rasvjeta je postavljena kao i u drugim 

dijelovima općine, a znatna sredstva su se uložila u vodoopskrbu koja je vrlo kvalitetno riješena 

priključenjem na sustav Ivkoma. Prije toga se uložilo i u lokalni vodovod. 

 Stjepan Lonjak konstatira da Donji Lužan nema mogućnost priključenja na plin. 

 Zdenko Brodar je odgovorio da kod izgradnje glavnog voda bilo je potrebno da su 4 

domaćinstva potpisala ugovor o priključenju, ali nije bilo zainteresiranih. 

 Mirko Ranogajec dao je prijedloge Zdenka Brodar na glasanje: 

 

 Za prijedlog da se donacija političkim strankama poveća s 22.400,00 kuna za još 

22.400,00 kuna te da iznosi 44.800,00 kuna glasalo je 7 vijećnika za, 1 je protiv i jedna je 

suzdržana. Prijedlog je usvojen. 

 

 Za prijedlog da se asfaltiranje nerazvrstanih cesta poveća iznos od 50.000,00 kuna za 

200.000,00 kuna, te da iznosi 250.000,00 kuna glasalo je 9 vijećnika za, prijedlog je jednoglasno 

usvojen. 

 

 Za prijedlog da se planira u proračunu stavka za subvenciju linijskog prijevoza 

putnika u iznosu od 50.000,00 kuna glasalo je 8 vijećnika za, 1 je suzdržan (Luka Galović), 

prijedlog je usvojen. 

 

 Za prijedlog da se smanji stavka za uređenje trga ispred Doma kulture s iznosa od 

400.000,00 kuna za 272.000,00 kuna te da iznosi 127.600,00 kuna glasalo je 9 vijećnika za, 

prijedlog je usvojen. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec dao je takav prijedlog proračuna s 

prihvaćenim izmjenama na glasanje. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Proračun Općine Jesenje za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. 

godinu. 

 

 

Točka 3. 



  

 Donošenje Plana razvojnih programa Općine Jesenje 

 Općinsko vijeća Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Plan razvojnih programa Općine Jesenje. 

 

Točka 4. 

 Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Jesenje za 2020. godinu 

 Prijedlog Odluke su vijećnici primili u materijalima i nemaju primjedbi. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

 o izvršenju Proračuna Općine Jesenje za 2020. godinu. 

 

Točka 5. 

 Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2020. 

godinu 

 Vijećnici nisu imali primjedbi na Program. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jesenje za 2020. 

godinu. 

 

Točka 6. 

 Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Jesenje za 2020. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Jesenje za 2020. godinu 

 

Točka 7. 

 Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2020. godine 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2020.  

 

Točka 8. 

 Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2020. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2020. godinu. 

 

Točka 9. 

 Donošenje Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2020. godine 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

ODLUKU 

 donosi se Program socijalne skrbi Općine Jesenje za 2020. godinu. 



  

 

Točka 10. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu 

 Predsjednik Odbora za financije i proračun Darko Bukvić konstatira da je Odbor 

prijedlog razmotrio te predlaže Vijeću na donošenje. 

 Načelnik općine Andrija Ranogajec osvrnuo se na stavke koje se izmjenama i 

dopunama proračuna mijenjaju. 

   Ivan Maligec konstatira da su se neke stavke drastično povećale, u zakonu piše da se 

može 5% sredstva preusmjeriti na drugi konto. Po tome proračun ne znači ništa, nitko ga se ne 

drži. Ne može se niti jedan projekt odraditi ako nije planiran u proračunu.  

 Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da je većina stavki u okviru proračuna, ali da 

nismo mogli znati da ćemo na natječaju dobiti sredstva koja smo naravno utrošili za određene 

namjene. 

 Zdenko Brodar predlaže da se rebalans radi nakon 6 mjeseci, proračun je zakon i 

treba ga se držati. 

 Ivan Maligec napominje kako je sazvana sjednica u vezi klizišta mogla se sazvati i u 

vezi dobivenih sredstva za projekt. 

 Marijan Šoštarić pita da ukoliko Vijeće izglasa rebalans proračuna kakve su 

posljedice i na koga. Želi da pročelnica općine Dubravka Leljak Hršak odgovori. 

 Pročelnica Dubravka Leljak Hršak odgovara da će proučiti te da će odgovor dobiti na 

sljedećem Vijeću.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donose se I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu. 

 

Točka 11. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Jesenje za 2019. godinu 

 Program su vijećnici primili u materijalima i nisu imali primjedbe. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Jesenje za 2019. godinu 

 

Točka 12. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture 

na području Općine Jesenje za 2019. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture 

na području Općine Jesenje za 2019. godinu. 

 

Točka 13. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 

2019. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 

2019. godinu 



  

 

Točka 14. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2019. 

godine 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2019. 

godinu. 

 

Točka 15. 

 Analiza sustava Civilne zaštite na području općine Jesenje u 2019. godini 

 Djelatnik Ivan Habjanec pridružio se sjednici. 

 Ivan Habjanec upoznao je vijećnike s Analizom sustava Civilne zaštite.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 usvaja se Analiza sustava Civilne zaštite na području Općine Jesenje u 2019. godini 

 

Točka 16. 

 Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje za 2020. godinu 

 Plan razvoja sustava civilne zaštite vijećnici su primili u materijalima i nisu imali 

primjedbu na isti. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje za 2020. 

godinu. 

 

Točka 17. 

 Godišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Jesenje 

u 2020. godini 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Godišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje 

Općine Jesenje u 2020. godini. 

 

Točka 18. 

 Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje 

za 2020. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje 

Općine Jesenje za 2020. godinu. 

 

Točka 19. 

 Odluka o određivanju djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na 

području Općine Jesenje 

 Pročelnica Dubravka Leljak Hršak konstatira da se Odluka mijenja iz razloga jer se 

ista usklađuje sa Zakonom o komunalnom gospodarsku i proširuju djelatnosti.   



  

 Načelnik Andrija Ranogajec napomenuo je da smo morali poništiti natječaj za 

zimsko održavanje nerazvrstanih cesta jer su ponuđene cijene prelazile planirani iznos.  

 Stjepan Kovačec napominje da po drugim općinama cijene čišćenja su puno veće 

nego što smo mi imali. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o određivanju djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na području 

Općine Jesenje. 

 

Točka 20. 

 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Jesenje 

 Prijedlog odluke i obrazloženje vijećnici su primili u materijalima i nisu imali 

primjedbi. 

 Stjepan Lonjak napominje da u Lužanima nema za odlaganje stakla. 

 Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da za odlaganje stakla postoji reciklažno 

dvorište u Krapini. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jesenje. 

 

Točka 21. 

 Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Jesenje 

 Načelnik Andrija Ranogajec konstatirao je da naša matična Erste banka ponudila 

najpovoljniju ponudu. Privredna banka Zagreb naplaćuje jednokratnu naknadu za obradu kredita 

te je njezina ponuda nepovoljnija. 

 Zdenko Brodar napominje da je kod sanacije klizišta nužno izvršiti i sanaciju 

kanalizacije i odvodnje oborinskih voda. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o kratkoročnom zaduživanju Općine Jesenje. 

 

Točka 22. 

 Pitanja i prijedlozi 

 Vladimira Kranjčec zahvalila se vijećnicima na dosadašnjoj suradnji, napomenula da 

je to bilo lijepo iskustvo, a ostavku daje iz privatnih razloga zbog novog posla.  

 Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec zahvalio se Vladimiri Kranjčec na 

suradnji i zaželio joj puno uspjeha u radu.   

 Ivan Maligec upoznao je vijećnike da se Komisija za naplatu komunalne naknade 

više puta sastala i razmotrila problem i da je njihov konačni prijedlog da se ukinu zone jer je 

naplata u malom iznosu s obzirom na trošak koji bi se iz tih sredstva trebao pokrivati (čišćenje 

snijega, javna rasvjeta i sl.). Za udaljenije zaseoke koji su u III. zoni troši se više za čišćenje 

snijega nego za I. zonu koja je uz glavnu cestu. 

 Zdenko Brodar pita pročelnicu Dubravku Leljak Hršak zašto Mirko Buzina nije 

dobio rješenje o oslobađanju od plaćanja za komunalnu naknadu već 6 mjeseci, a bio je u općini 

više puta. Budući da se vodi kao dužnik nije dao zahtjev za subvenciju u poljoprivredi.    



  

 Pročelnica Dubravka Leljak Hršak je odgovorila da je rješenje u otpremi i da će ga 

dobiti. 

 Ivan Maligec pita zašto nisu oslobođeni plaćanja komunalne naknade hrvatski vojni 

invalidi koji imaju status i 20% invalidnosti. 

 Pročelnica Dubravka Leljak Hršak odgovara da u Odluci stoji da su oslobođeni oni 

koji imaju više od 20% invalidnosti. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec čestitao je u načelnikovo i svoje ime 

Božić i božićne blagdane te Novu 2020. godinu. 

       Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec zaključio je sjednicu u 22,10 sati.   

 

 Zapisničar                                                 Predsjednik Općinskog vijeća                                         

 Ana Kuhar                                                       Mirko Ranogajec 

 

  

 

 

 


