
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/18-01/39 

URBROJ:2140/05-18-1 

Gornje Jesenje, 05. rujna  2018. 

 

Zapisnik 

 sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 05. rujna 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, 

   Matija Galović, član, 

              Mirko Ranogajec, član, 

              Marijan Šoštarić, član, 

  Luka Galović, član, 

  Darko Bukvić, član. 

   Odsutni: Petra Mrzlečki, članica.  

      

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

Savjeta mladih.      

Zapisničar: Ana Kuhar. 

 

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

je utvrđeno da je na sjednici nazočno 10 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 7. 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 polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Jesenje za 2018. godinu 

5. Pitanja i prijedlozi 

Marijan Šoštarić je predložio dopunu dnevnog reda: 

-Rasprava o Malonogometnom klubu Jesenje 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedlog na glasanje. 

Jednoglasno sa 10 glasova za usvojila se dopuna dnevnog reda pod točkom 5. Rasprava o 

Malonogometnom klubu Jesenje, a točka 5. Pitanja i prijedlozi, postaje točka 6.  



  

Predsjednik Vijeća Zdenko Brodar dao je dnevni red s dopunom na glasanje. 

Dnevni red s dopunom jednoglasno sa 10 glasova za je usvojen. 

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 10 glasova za donosi   

  

ODLUKU 

 usvaja se skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.   

 

Točka 2. 

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

Jesenje“ 

Načelnik Andrija Ranogajec pojasnio je da zbog usklađenosti dokumentacije s uvjetima 

natječaja potrebno je u odluku bilo dodati članak kojim se definira da se suglasnost daje na 

temelju „Opisa projekta“. Isti se izrađuje prema dokumentaciji iz građevinske dozvole.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 10 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 da isto kao i u prethodnoj točki 

dnevnog reda je bilo potrebno zbog tehničkih propusta dopuniti odluku.  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 10 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

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

 

Točka 4. 

Donošenje polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Jesenje za 2018. godinu 

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

Odbor sastao i razmotrio prijedlog obračuna te predlaže da vijećnici ukoliko imaju pitanja se 

obrate načelniku općine. 

Ivan Maligec, član odbora za financije i proračun, na sjednici odbora dao je primjedbu da 

je proračun za 6 mjeseci izvršen u premalom postotku. 

Načelnik Andrija Ranogajec se osvrnuo na primjedbu i konstatirao da su neki radovi 

realizirani tijekom ljeta, a i za projektnu dokumentaciju će se platiti u drugoj polovici godine.  

Stjepan Kovačec predlaže da se razmotre potraživanja općine, da se to ne evidentira iz 

godine u godinu, već da se ukoliko je došlo do zastare na prijedlog komisije otpiše.    

 Ivan Maligec konstatira da se na kraju dugovanja ipak naplate, pogotovo za groblje. 

Marijan Šoštarić predlaže da komisija uputi prijedlog otpisa na Vijeće. 

Zdenko Brodar pita zašto je postotak kod plaća u malom postotku i zašto je DVD-u dano 

samo 20.000,00 kuna.  

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da što se tiče plaća nismo imali javne radove, a 

DVD-u Jesenje su doznačena dodatna sredstva naknadno. 

Stjepan Kovačec pita zašto nismo imali javne radove, budući da okolne općine imaju. 

Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da smo prošle godine raspisivali tri puta natječaj, 

ali nismo imali zainteresiranih koji bi zadovoljavali kriterije za sufinanciranjem. 



  

Ivan Maligec predlaže da se raspiše natječaj, na terenu da se kontaktiraju mještani koji bi 

eventualno zadovoljavali uvjete, te ako ne bude zainteresiranih iz naše općine da se prime ljudi 

iz okolnih općina. 

Ivan Malogorski smatra da bi bilo bolje da su to ipak mještani iz naše općine. 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedlog obračuna polugodišnjeg 

proračuna na glasanje. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donosi se polugodišnji obračun proračuna Općine Jesenje za 2018. godinu.  

   

Točka 5. 

Rasprava o Malonogometnom klubu Jesenje  

Marijan Šoštarić izvijestio je vijećnike da je Malonogometni klub Jesenje ušao u Prvu 

hrvatsku malonogometnu ligu čime je postigao veliki uspjeh i ušao u elitnu skupinu natjecanja. 

Na području cijele Krapinsko-zagorske županije samo košarkaški klub iz Zaboka nastupa u prvoj 

ligi. Prednost našeg kluba je u tome što igraju naši domaći dečki, mještani bivše općine Krapina. 

Utakmice se igraju na području cijele Hrvatske što je prilika za općinu da se prezentira. Traži se 

generalni sponzor. Predlaže da Jesenje uvijek ostane u nazivu kluba i da općina poveća iznos  za 

Malonogometni klub na 200.000,00 kuna. Troškovi kluba su 400.000,00 kuna. 

Načelnik Andrija Ranogajec kao član upravnog odbora naglasio je da nikad nije bilo 

govora o promjeni da se naziv Jesenje briše. Također napominje da 200.000,00 kuna je 

opravdana stavka za promociju po cijeloj Hrvatskoj.  

Ivan Malogorski pita da li je taj iznos za cijelu godinu.  

Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da je to iznos za cijelu godinu.  

Ivan Malogorski napominje da je to lijepa promocija, ali da je iznos sredstva velik te bi 

klub vijećnika HDZ-a na OO HDZ-a trebao prije donošenja odluke prijedlog razmotriti.  

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar napominje da voli nogomet, ali smatra da 

je iznos prevelik i da klub treba većim dijelom financirati sponzor. Također napominje da treba   

dostaviti pismeni zahtjev, poštovati proceduru, a da tek nakon toga vidjeti koliko se može 

povećati iznos. Slaže se sa tim da je to viši rang natjecanja, ali treba naći mjeru. 

Ivan Malogorski smatra da bi i Krapinsko-zagorskoj županiji trebalo biti u interesu 

funkcioniranje kluba, a treba vidjeti koliko će se uključiti Grad Krapina i susjedne općine, te 

nakon toga odlučiti.       

 Ivan Maligec napominje da je bilo razgovora oko toga ali da Sportski savez raspodjeljuje 

sredstva. Napominje da bi druge godine trebalo razdvojiti sredstva, posebno za sport, posebno za 

kulturu, poljoprivredu, itd. 

Ivan Malogorski predlaže da se ove godine sredstva dodjele direktno klubu i da upute 

pisma namjere prema teleoperaterima. 

Mirko Ranogajec smatra da ako su izračunali da im trebaju ta sredstva da im je potrebno 

dati, neka odigraju tu sezonu, a drugu godinu se možda snađu za sponzore. 

Stjepan Kovačec predlaže da klub dostavi pismeni zahtjev i troškovnik. 

Darko Bukvić predlaže da se na sljedećoj sjednici Vijeća donese odluka. 

Načelnik Andrija Ranogajec predlaže da vijeće donese zaključak da se za 

Malonogometni klub odobre dodatna sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna, a razlika da se planira 

rebalansom proračuna. 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedlog na glasanje.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi  

 

ZAKLJUČAK 

odobrava se dodatna donacija Malonogometnom klubu Jesenje u iznosu od 30.000,00 

kuna iz stavke donacija udrugama.   



  

  

 

Točka 6. 

Pitanja i prijedlozi  

Marijan Šoštarić predlaže da se prometni znak zabrana prometa osim za stanare u 

njegovom vrtu ili makne ili postave stupići kod stambene zgrade čime bi se onemogućio promet 

ostalim sudionicima, jer cestu koriste i ostali čime ugrožavaju sigurnost djece. 

Predsjednik Općinskog vijeća, Zdenko Brodar, konstatira da su nekad stupići bili ali ih 

sad nema. 

Ivan Maligec napominje da su isti bili oštećeni, te su se kod sanacije ceste maknuli. Osim 

toga prometni znakovi se mogu postavljati samo na temelju elaborata o prometu. Stanari su se 

bunili, treba vidjeti lokaciju i utvrditi vlasništvo zemljišta zbog prilaza zgradi.  

Ivan Maligec predlaže da općina počisti svoje zemljište na Cerju, jer se ljudi bune da oni 

dobivaju opomene a općina svoje ne čisti. 

Načelnik općine Andrija Ranogajec je odgovorio da je u međuvremenu počišćeno. 

Ivan Malogorski pita što se riješilo po pitanju kanalizacije na Cerju. 

Načelnik općine Andrija Ranogajec je odgovorio da je poslan upit za dostavu ponuda. 

Ivan Malogorski je pitao da li su se riješili odnosi sa Krakomom. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da račune ne prihvaćaju, ne priznaju obveze i 

da to rješava odvjetnički ured. 

Ivan Maligec konstatira da se problem trebao rješavati dogovorno, jer su se dugovanja na 

kraju ipak naplatila kompenzacijama.  

Stjepan Kovačec konstatira da ima zapuštenih površina i pita gdje je izvješće 

poljoprivrednog redara. 

Načelnik općine Andrija Ranogajec odgovara da još nije završena poljoprivredna sezona. 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar zaključio je sjednicu u 21,10 sati.   

 

 Zapisničar:                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                       Zdenko Brodar 

 

 

 


