
                                 
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/18-01/13 

URBROJ:2140/05-18-1 

Gornje Jesenje, 14. svibnja  2018. 

 

Zapisnik 

 sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 14. svibnja 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, 

   Luka Galović, član. 

               Darko Bukvić, član, 

              Mirko Ranogajec, član, 

              Marijan Šoštarić, član. 

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

  

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

načelnika i  Ivan Habjanec, djelatnik općine.     

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 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje Obračuna proračuna Općine Jesenje za 2017. godinu 

3. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu Općine 

Jesenje za 2017. godinu 

4. Izvještaj načelnika o radu za razdoblje 01. 07. 2017. do 31. 12. 2017. godine 

5. Usvajanje izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornje Jesenje 

6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jesenje za 2017. godinu 

7. Donošenje godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara Općine Jesenje za  

2018. godinu 

8. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

9. Razmatranje Izvještaja o rezultatima ispitivanja na odlagalištu otpada Gorjak i 

razmatranje sustava naplate ekološke naknade od Krakom-a Krapina 

10. Odluka o mjerama za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 



  

11. Odluka o dodjeli općinskih priznanja (dopuna dnevnog reda) 

12. Razmatranje zamolbe Vincelj Barbare za sufinanciranje popravka krova na stambenoj 

zgradi (dopuna dnevnog reda) 

13. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Dnevni red s dopunama jednoglasno sa 8 glasova za je usvojen. 

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Ivan Malogorski predlaže da se u točci 9. doda u zaključku „misli da je do prije dvije 

godine isplaćivano“. 

 Ivan Maligec smatra da načelnik ne može govoriti neprovjerene informacije jer od kad je 

on bio načelnik nikad nije dobio naknadu kao član Skupštine Krakoma-a. 

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

  

ODLUKU 

 usvaja se skraćeni zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.   

 

Točka 2. 

Donošenje Obračuna Proračuna Općine Jesenje za 2017. godinu 

Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da su vijećnici dobili obračun i obrazloženje uz 

obračun te da mogu pitati ako nekoga što zanima po stavkama. 

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

razmotrio obračun i predlaže Vijeću na donošenje. 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar predlaže da se ubuduće obračun 

vijećnicima dostavi neslužbeno i na svim razinama.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

donosi se obračun Proračuna Općine Jesenje za 2017. godinu.  

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o rasporedu rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu Općine 

Jesenje za 2017. godinu 

Stjepan Kovačec pridružio se sjednici. 

     

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o rasporedu rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu Općine Jesenje za 2017. godinu. 

 

Točka 4. 

Izvještaj načelnika o radu za razdoblje 01. 07. 2017. do 31. 12. 2017. godine 

Izvještaj načelnika nalazi se u privitku zapisnika. 

Stjepan Kovačec pita zašto druga deratizacija nije napravljena na području cijele općine. 

Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da zbog cijene se smanjio obim da ne bi premašili 

stavku proračuna za te namjene.  

Ivan Maligec smatra da se trebalo pregovarati s izvođačima ili naručiti uslugu od drugih. 

Stjepan Kovačec konstatira da je potrebno deratizaciju provesti dva puta godišnje i to na 

cijelom području općine. 



  

Ivan Maligec pita zašto načelnik ili predstavnik općine nije prisutan na događanjima od 

značaja za općinu. Ako je načelnik spriječen može poslati svog zamjenika ili predsjednika Vijeća 

ili zamjenika predsjednika Vijeća. Malo je nezgodno da ljudi iz drugih mjesta su prisutni, a naših 

predstavnika nema. 

Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da je bio prisutan na svim događanjima na kojima 

je mogao biti, a na onima na kojima nije mogao zamolio je zamjenika ili predsjednika vijeća da 

prisustvuju oni, te napominje da ne može odgovarati za nedolazak drugih osoba na spomenuta 

događanja. Te zbog ranije preuzetih obaveza i prioritetnijih događanja nije sudjelovao na nekim 

drugim događajima. Problem sudjelovanja je i u tome što se neki događaji održavaju za vrijeme 

radnog vremena, a načelnik, zamjenik načelnika te predsjednik općinskog vijeća su zaposleni na 

drugim radnim mjestima, te se ne mogu odazvati svim pozivima. 

Ivan Maligec je odgovorio da onda bi bilo najbolje da svi daju ostavku. To je dio posla 

koji se mora odraditi, a u konačnici i za to je načelnik plaćen. 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar napominje da što se tiče skupštine DVD-a 

Gornje Jesenje da se ispričava jer je bio bolestan i da se ispričao predsjedniku. 

 Ivan Maligec pita što je sa prijavama na natječaje, budući da preko medija druge općine 

su dale informacije da će se javiti na natječaje za širokopojasni Internet. 

Načelnik općine Andrija Ranogajec je odgovorio da smo se javili na 5 natječaja i to za 

sanaciju dva klizišta, za dokumentaciju za dječji vrtić, za dokumentaciju za cestu prema 

Lužanima Zagorskim i za izgradnju dizala za na kat u dvoranu Doma kulture. 

Ivan Maligec smatra da smo dokumentaciju trebali riješiti sami, a da smo se trebali javiti 

za provođenje projekta. Što se tiče dizala za dom kulture možda nije prioritet, bilo bi dobro ali 

možda u ovom trenutku nije najznačajnije. 

Načelnik Andrija Ranogajec je pitao zašto se dokumentacija nije riješila već prijašnjih 

godina? Te da li je vinski podrum bio prioritet i za koga i koja je njegova svrha? 

Ivan Maligec je odgovorio da se 70 % radova na uređenju podruma izvršilo kod sanacije 

samog Doma kulture i da bi bilo šteta da se nije dokraja uredilo pogotovo jer je plan općine bio 

turizam, te je šteta da se s aktivnostima oko lovnih staza i uređenju doma u Donjem Jesenju 

prema projektu stalo. 

Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da se sa aktivnosti na lovnim stazama nikad nije ni 

konkretno započelo, a trenutna neaktivnost na tom području je političke naravi, naime Udruga 

Jasen kojoj je na čelu bio istaknuti član HNS, Matija Galović, od 2017. godine nije održala 

izbornu skupštinu te nemaju zakonskog zastupnika čime Udruga aktivno ne djeluje. 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar smatra da je dobivanje sredstva 

komplicirano. 

Ivan Malogorski se slaže da je komplicirano, ali je izvedivo. Mogli smo preko mjere 

7.4.1. dobiti sredstva za vrtić, a podrum urediti skromnije.   

  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ZAKLJUČAK 

usvaja se izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01. 07. 2017. do 31. 12. 2017. godine. 

   

 

Točka 5. 

 Usvajanje izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornje Jesenje 

Načelnik Andrija Ranogajec smatra da izvještaj nije kompletan jer se ne vide neki prihodi 

i kuda se oni troše, te da odnos nije korektan prema općini koji ih na kraju financira.  

Ivan Maligec smatra budući da su im prihodi smanjeni iz proračuna općine da su 

primorani neke stvari rješavati iz drugih izvora. 

Darko Bukvić konstatira da su sva obrazloženja dana na predskupštini i da na taj način 

funkcioniraju sve udruge. 



  

Ivan Malogorski napominje da druge udruge nisu u mogućnosti na taj način funkcionirati, 

a da DVD može registrirati dodatnu djelatnost. 

Načelnik Andrija Ranogajec napominje da se iznos proračuna smanjio, a  donacija DVD-

u je iznad zakonskog minimuma. Također konstatira da je zamolio da članovi DVD-a uklone 

granje koje je otežavalo promet u zimskim mjesecima, ali da su odbili budući da to nije u 

njihovoj nadležnosti. 

Darko Bukvić konstatira da je predsjednik i zapovjednik odgovoran ukoliko se nešto desi 

vatrogascu. 

Ivan Malogorski napominje da je opasnost uvijek prisutna, ali da oni nisu išli niti 

pogledati o kakvom se granju radi. 

Stjepan Kovačec je obrazložio da bi komunalni redar trebao naložiti vlasniku zemljišta da 

ukloni raslinje koje ugrožava promet. 

Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da zemljišne knjige nisu sređene, ima puno 

vlasnika i na kraju se ne može utvrditi tko je odgovoran. 

Ivan Habjanec, djelatnik općine napominje da je ljudi sve manje, a i oni koji su radno 

sposobni ne žele se uključiti, a promet je ugrožen. Prema Lužanima Zagorskim ponegdje je 

uklonjeno i previše ali prema Šaškima je katastrofa. Predlaže da se planira u proračunu posebna 

stavka iz koje bi se financiralo uklanjanje na cijeloj dionici.  

Ivan Malogorski predlaže da se prikupi više ponuda i da se planiraju sredstva.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

usvajaju se izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornje Jesenje i to: Izvještaj o 

radu za 2017. godinu, Financijski izvještaj za 2017. godinu, Plan rada za 2018. i 2019. godinu i 

financijski plan za 2018. i 2019. godinu. 

  

 

Točka 6. 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jesenje za 2017. godinu 

Izvješće su vijećnici primili u materijalima i nisu imali primjedbe 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jesenje za 2017. 

godinu 

 

Točka 7. 

Donošenje godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara Općine Jesenje za 

2018. godinu 

Izvješće su vijećnici primili u materijalima i nisu imali primjedbe 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

usvaja se godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara Općine Jesenje za 2018. 

godinu 

 

Točka 8. 

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

Ivan Maligec konstatira da je Odlukom sve lijepo definirano ali da je neprovedivo 

pogotovo jer općina nema komunalnog redara i to opremljenog za rad.  



  

 Načelnik općine Andrija Ranogajec napominje da je sklopljen ugovor s Veterinarskom 

stanicom Krapina po kojem su oni dužni kontrolirati u okviru ugovornih obveza. 

 Ivan Maligec konstatira da može kontrolirati ali ne može naplatiti kaznu. 

 Načelnik Andrija Ranogajec napominje da će i općina Jesenje u nadolazećim mjesecima 

zaposliti komunalnog redara. 

 Ivan Malogorski predlaže da ako postupak oko zapošljavanja nije završen da se zaposli 

netko domaći.  

 Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da se neće zapošljavati, već da se u suradnji s 

Općinom Radoboj koristiti usluge njihovog komunalnog redara i to na nepuno radno vrijeme.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

Točka 9. 

Razmatranje Izvještaja o rezultatima ispitivanja na odlagalištu otpada Gorjak i 

razmatranje sustava naplate ekološke naknade od Krakom-a Krapina 

 Načelnik Andrija Ranogajec je upoznao vijećnike da su rezultati svih ispitivanja u 

granicama normale, te da prije nego što je inspekcija došla da su nešto sanirali i usmjerili tok 

vode na drugu strane kako bi uklonili neugodan miris. 

 Marijan Šoštarić smatra da ako je nešto sanirano prije inspekcije da je to pozitivno i da su 

nešto dobro napravili.  

  

 Načelnik Andrija Ranogajec upoznao je vijećnike o promjeni načina izvještavanja 

Krakoma d.o.o.  za naplatu ekološke naknade. Do 01. 11. 2017. godine Krakom je dostavljao 

izvješća o količini dovezenog komunalnog otpada na deponij na temelju kojeg smo ih zaduživali 

preko izlaznih računa, a od 01. 11. 2017. godine dostavili su nam izvješća o naplati ekološke 

naknade po mjesecima. Pokušao je nastali problem riješiti sa direktoricom Krakoma d.o.o. ali je 

ona napomenula da je to realnije. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar je pitao dali je županijska odluka 

promijenjena ili poništena. Predlaže da Ljiljana Malogorski ispita slučaj iz pravne strane. 

 Ivan Maligec predlaže da se spor riješi dogovorom, jer je Općina Jesenje imala i prije 

sudsku odluku i mogla je dug naplatiti ovrhom, ali u Krakomu rade i mještani Jesenja. Predlaže 

da načelnik na skupštini Krakom-a postavi pitanje zašto je došlo do promjene kod dostavljanja 

izvješća. Napominje da i Krakom ima problema oko naplate. 

 Marijan Šoštarić konstatira da oni u konačnici ipak naplate ovrhom. 

 Načelnik Andrija Ranogajec je predložio da Vijeće donese zaključak koji bi se uputio 

Krakom-u d.o.o. Također napominje da ih po novim izvješćima nismo zadužili. 

 Mirko Ranogajec smatra da će iznosi po naplatama biti sve manji jer će se opravdavati da 

nisu naplatili. 

 Ivan Malogorski smatra da ih ne bi trebalo zaduživati po iznosima naplate.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 zadužuje se Krakom d.o.o. Krapina da dostavi izvješća od 01. 10. 2017. godine na dalje o 

količini dovezenog otpada na deponij otpada Gorjak kako bi ih mogli zadužiti za ekološku 

naknadu. 

 Uz izvješće molimo da nam dostavite obrazloženje zbog čega je došlo do promjene 

načina izvještavanja jer do sada smo dobivali izvješća o količini dovezenog otpada sukladno 

Odluci Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije o uvođenju novčane naknade 

jedinicama lokalne samouprave (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.4/96).  



  

  

  

Točka 10. 

Odluka o mjerama za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 

 Načelnik Andrija Ranogajec predlaže da se u točci 3. stavak 2. doda „za samo jedan od 

navedenih kriterija“ i u točci 4. doda „dodatni dokazi kojima se ostvaruju povoljniji uvjeti 

sudjelovanja u ekonomskoj cijeni“. 

 Ivan Malogorski predlaže da se u točci 3. 2. stavak umjesto „4 ili više malodobne djece“ 

stavi „3 ili više malodobne djece“. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je navedene prijedloge na glasanje. 

 Prijedlog načelnika Andrije Ranogajec jednoglasno sa 9 glasova za je usvojen. 

 Prijedlog Ivana Malogorski jednoglasno s 9 glasova za je usvojen. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o mjerama za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja. 

 

Točka11. 

Odluka o dodjeli općinskih priznanja  

 Načelnik Općine Jesenje Andrija Ranogajec predlaže da se uz predloženoga Klasić Željka 

priznanje dodjeli „Sitar“ autolimarija, autolakiranje i usluge, Dean i Božo Sitar, Gornje Jesenje 

216, Petru Malogorski,  Branku Artiću i Udruzi vinogradara, podrumara i prijatelja Sv. Martin 

Gornje Jesenje. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 o dodjeli općinskih priznanja. 

 Plaketa Općine Jesenje za iznimno postignuće dodjeljuje se: 

- Klasić Željku za više od 100 davanja krvi, 

- Malogorski Petru za osvojeno jedno od tri prva mjesta na državnom natjecanju 

- Artić Branku za osvojeno jedno od tri prva mjesta na državnom natjecanju, 

 Plaketu za doprinos ugledu i promociji Općine Jesenje: 

- „Sitar“ autolimarija, autolakiranje i usluge, Dean i Božo Sitar, Gornje Jesenje 216, 

- Udruga vinogradara, podrumara i prijatelja dobrog vina „Sv. Martin“ Gornje Jesenje. 

 

Točka 12. 

Razmatranje zamolbe Vincelj Barbare za sufinanciranje popravka krova na stambenoj 

zgradi  

 Ivan Maligec konstatira da je takovih zahtjeva bilo puno, ali da Vijeće nema na temelju 

čega odlučivati jer nema potvrda o primanjima. Predlaže za Socijalno vijeće na temelju kriterija 

riješi zahtjev.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 zahtjev Vincelj Barbare za sufinanciranje popravka krova na stambenoj zgradi upućuje se 

Socijalnom vijeću na rješavanje. 

 

 

Točka 13. 

 Pitanja i prijedlozi 

 Ivan Maligec predlaže da se odobri HCK GD Krapina dodatna sredstva za projekte, te da 

se u rebalansu proračuna planiraju sredstva. 



  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 odobrava se HCK GD Krapina dodatna sredstva u iznosu od 6.733,33 kuna, koja će se 

planirati rebalansom proračuna.  

 

 Ranogajec Mirko konstatira da je 90 % općine pokriveno javnom rasvjetom te predlaže 

da se u zaseoku Flaši također ista postavi.  

 Ivan Malogorski pita za informaciju oko zapošljavanja pročelnika. 

 Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da na raspisani natječaj su se prijavile 4 osobe 

od kojih je jedna zadovoljavala uvjete, ali je i ona odustala. Romeo Vincelj radi preko ugovora o 

djelu na poslovima pripreme Dana općine, pisanja prijava na natječaj i dokumentacije za 

uvođenje komunalne naknade.     

 Ivan Malogorski pita kolika mu je naknada. 

 Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da je ugovor do 30. lipnja 2018. godine i da  je 

naknada tri tisuće kuna neto. 

 Darko Bukvić pita da li će i ove godine Katalenić kositi bankine uz ceste i što je sa 

sanacijom klizišta. 

 Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da hoće ali cestu prema Lužanima Zagorskim 

ima udruga Zeleno Zagorje u svojem planu i programu. Rezultati natječaja za klizišta biti će 

poznati drugi tjedan. 

 Ivana Malogorski je zanimalo protokol proslave Dana općine. 

 Načelnik Andrija Ranogajec je okvirno upoznao vijećnike s događanjima za dane općine. 

 Mirka Ranogajec je zanimalo da li će biti Ivanjske krijesnice. 

 Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da ove godine se neće održavati Ivanjska 

krijesnica niti likovna kolonija. 

 Ivana Malogorski je zanimalo tko će se baviti ugostiteljskim uslugama. 

 Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da će tu obvezu najvjerojatnije preuzeti MNK. 

 Marijan Šoštarić je čestitao MNK na uspjehu i pitao kad će se popraviti poklopac od 

šahta kod Pek Franje. 

 Načelnik Andrija Ranogajec je upoznao vijećnike da će 26.05.2018. godine u Jesenju biti 

sajam udruga KZŽ, a 03. 06. 2018. godine će AKUD i Podvinčani biti nositelji aktivnosti u 

Polšniku u Sloveniji na međudržavnoj suradnji i promociji Općine Jesenje.      

 Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar zaključio je sjednicu u 21,35 sati.   

 

 Zapisničar:                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                       Zdenko Brodar 

 

 

 

 

 


