
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/18-01/45 

URBROJ:2140/05-18-1 

Gornje Jesenje, 26. studenog  2018. 

 

Zapisnik 

 sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 26. studenog 2018. godine u 19 

sati u vijećnici Doma kulture.  

 

Prisutni: Zdenko Brodar, predsjednik Općinskog vijeća, 

              Ivan Maligec, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća, 

              Stjepan Kovačec, član,  

              Ivan Malogorski, član, 

              Vladimira Kranjčec, članica, 

    Petra Mrzlečki, članica, 

              Mirko Ranogajec, član, 

              Luka Galović, član, 

   Darko Bukvić, član. 

    Odsutni: Marijan Šoštarić, član, Matija Galović, član.  

      

 Sjednici su bili prisutni Andrija Ranogajec, načelnik općine i Filip Šoštarić, zamjenik 

načelnika.       

Zapisničar: Ana Kuhar. 

 

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

je utvrđeno da je na sjednici nazočno 9 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 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje Proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. 

godinu 

3. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Jesenje za 2019. godinu 

4. Odluka o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu 

5. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jesenje za 2019. godinu 

6. Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Jesenje za 2019. godine 

7. Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 

8. Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu 

9. Program socijalne skrbi Općine Jesenje za 2019. godinu 

10. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje 



  

11. Donošenje Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu 

Općine Jesenje na uporabu udrugama   

12. Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednik Vijeća Zdenko Brodar dao je dnevni red na glasanje. 

Dnevni red jednoglasno sa 9 glasova za je usvojen. 

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 9 glasova za donosi   

  

ODLUKU 

 usvaja se skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.   

 

Točka 2. 

Donošenje Proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. 

godinu 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Darko Bukvić izvijestio je prisutne da se 

Odbor sastao i razmotrio prijedlog proračuna te predlaže da načelnik općine isti prezentira 

Vijeću. 

Načelnik općine Andrija Ranogajec upoznao je vijećnike sa stavkama prihoda i rashoda 

proračuna. 

Mirko Ranogajec predlaže da se planiraju dodatna sredstva za sanaciju vodovoda na 

Brdu, jer mještani nemaju vode. 

Ivan Malogorski pita koliko se sredstva planiralo i utrošilo ove godine za asfaltiranje. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da se ove godine nije asfaltiralo, ali da će se 

raspisati natječaj u proljeće. 

Ivan Malogorski smatra budući da se ove godine nije asfaltiralo da je predviđen premali 

iznos za tu namjenu. 

Načelnik Andrija Ranogajec je napomenuo da će se ceste sanirati i krpanjem gdje je to 

zadovoljavajuće. 

Ivan Malogorski je pitao u kojoj je fazi sanacija kanalizacije u Cerju. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da ovisi o vremenskim uvjetima. 

Ivan Malogorski smatra da općina mora rješavati komunalne probleme jer je to od 

životne važnosti za mještane. Pitao je na koliko stavaka je planirano za MNK. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da na samo jednoj stavci u okviru sportskog 

programa. 

Ivan Maligec smatra da općina ne mora financirati baš sve troškove MNK.   

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar smatra da bi za ceste trebalo planirati više, 

ali da za predložene dionice od strane Komisije i predviđena sredstva će biti dostatna.  

Ivan Maligec napominje da krpanje rupa je skuplje. 

Mirko Ranogajec smatra da čemu graditi dječji vrtić ako će se mještani odseliti jer 

nemaju riješenu vodoopskrbu i adekvatne ceste.         

Ivan Malogorski pita što će se smanjiti u okviru socijalnog programa? 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da sve stavke u okviru planiranih sredstva. 

Ivan Maligec konstatira da bi se i u njegovom mandatu više napravilo ali da nije bilo 

sredstva za financiranje svojeg dijela troškova, a da rebalansom će se stavke vjerojatno još 

smanjiti a ne povećati.  

Ivan Malogorski napominje da od ulaska u EU bili su natječaji za financiranje vrtića, ali 

da je općina imala druge prioritete. Važnije je bilo asfaltiranje do klijeti i vinski podrum od 

dječjeg vrtića. 



  

Prijedlog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu predsjednik 

Općinskog vijeća dao je na glasanje. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

donosi se Proračun Općine Jesenje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. 

godinu.   

 

Točka 3. 

Donošenje Plana razvojnih programa Općine Jesenje za 2019. godinu s projekcijama za 

2020. i 2021. godinu 

 Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da uz proračun potrebno je donijeti i Plan 

razvojnih programa. 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Plan razvojnih programa Općine Jesenje za 2019. godinu s projekcijama za 

2020. i 2021. godinu.  

 

Točka 4. 

Odluka o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu 

Odluku su vijećnici primili u materijalima i nije bilo primjedbi. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu.   

   

Točka 5. 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jesenje za 2019. godinu 

Načelnik Andrija Ranogajec napominje da kod donošenja proračuna potrebno je usvojiti i 

planove koji moraju biti sukladni planu proračuna.  

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedlog na glasanje.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jesenje za 2019. godinu.    

  

Točka 6. 

Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Jesenje za 2019. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedlog na glasanje.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donosi se Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Jesenje za 2019. godinu.     

  

Točka 7. 

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedlog na glasanje.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donosi se Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.    



  

  

Točka 8. 

Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedlog na glasanje.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donosi se Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu.    

  

Točka 9. 

Program socijalne skrbi Općine Jesenje za 2019. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedlog na glasanje.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donosi se Program socijalne skrbi Općine Jesenje za 2019. godinu.    

  

Točka 10. 

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje 

Načelnik Andrija Ranogajec predlaže da se poveća koeficijent za pročelnika jer kod 

raspisivanja natječaja za zapošljavanje nema zainteresiranih.  

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedlog na glasanje.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donosi se Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje.    

  

Točka 11. 

Donošenje Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu 

Općine Jesenje na uporabu udrugama   

Načelnik Andrija Ranogajec predlaže da se usvoji Pravilnik na temelju kojeg bi se 

raspisao natječaj i sklopili ugovori o korištenju općinskih prostora dodijeljenih udrugama na 

korištenje. 

Ivan Maligec pita da li je pravilnikom definirano da prostore mogu koristiti samo udruge 

s područja općine. 

Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da udruge s područja općine dobivaju dodatne 

bodove.   

Ivan Malogorski smatra da se pravilnik mogao još više prilagoditi našim udrugama i 

pojednostaviti. 

Petra Mrzlečki je pitala da li je propisan minimalan prag bodova, da prostor ostaje a 

udruga nema dovoljno bodova. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da će se dodijeliti korištenje svih raspoloživih 

prostora.  

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedlog na glasanje.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donosi se Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu 

Općine Jesenje na uporabu udrugama.    

  



  

 

Točka 12. 

Pitanja i prijedlozi  

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar konstatira da su vijećnici dobili u 

materijalima zamolbu MNK za sponzorstvo/donaciju. 

Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da se zamolba odnosi za ovu godinu kod 

donošenja rebalansa proračuna. 

Ivan Maligec predlaže da se na državnoj cesti kod kućnog broja Gornje Jesenje 108 

servisira mjerač brzine jer isti već duže vrijeme ne radi. Također pita zašto u Donjem Jesenju 

javna rasvjeta svijetli svako treće, četvrto rasvjetno tijelo. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da zbog redukcije se svaka druga isključila a 

ako je kvar da će se popraviti. 

Ivan Maligec predlaže sastanak uprave groblja jer niti jednu godinu čempresi nisu bili 

tako loše ošišani, a pogotovo je problem na novom dijelu jer ih je potrebno pravilno oblikovati 

dok su još mali. 

Ivan Malogorski predlaže da općina sufinancira postavu kamere u Gornjem Jesenju na 

državnoj cesti. 

Mirko Ranogajec predlaže postavu prometnog znaka ograničenja težine kod Šaški.      

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar zaključio je sjednicu u 20,47 sati.   

 

 Zapisničar:                                                     PREDSJEDNIK 

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                       Zdenko Brodar 

 

 

 

 


