
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/17-01/32 

URBROJ:2140/05-17-1 

Gornje Jesenje, 13. studeni  2017. 

 

Zapisnik 

 sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 13. studenog 2017. godine u 18 

sati u vijećnici Doma kulture.  

 

Prisutni: Zdenko Brodar, predsjednik Općinskog vijeća 

              Ivan Maligec, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća 

              Matija Galović,član 

              Marijan Šoštarić, član,        

              Ivan Malogorski, član, 

              Petra Mrzlečki, član, (pridružila se od 4. točke dnevnog reda) 

   Vladimira Kranjčec, član, 

   Luka Galović, član. 

               Darko Bukvić, član. 

 Odsutni: Stjepan Kovačec i Mirko Ranogajec.  

  

Sjednici je bio prisutan Andrija Ranogajec  načelnik općine.    

Zapisničar: Ana Kuhar. 

 

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

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

Vijeće može donositi pravovaljane Odluke. Vijećnica Petra Mrzlečki sjednici se pridružila na 

glasanju pod točkom 4. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar predložio je promjene u redoslijedu 

dnevnog reda te točka 9. postaje točka 3., a točka 12. točka 4. te predlaže sljedeći: 

  

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstva Fonda za razvoj brdsko-planinskih 

područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine 

Jesenje 

3. Odluka o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Jesenje za 2017 godinu 

4. Razmatranje zahtjeva Župnog ureda za donacijom 

5. Donošenje I.izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2017. godinu 

6. Donošenje I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Jesenje za 2017. godinu 

7. Donošenje I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Jesenje za 2017. godinu 



  

8. Donošenje I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2017. godinu 

9. Donošenje I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2017. 

godinu 

10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta 

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

Općine Jesenje na uporabu udrugama 

12. Rasprava o izvješću o provjeri formalnih uvjeta kandidature Savjeta mladih, te izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta 

13. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red s 8  glasova za jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Zdenko Brodar predlaže da se u točci 8., stavak 4. riječ „milion“, zamjeni s riječju 

„milijun“. 

 Ivan Maligec nema primjedbi na zapisnik ali konstatira da je trebao dobiti pismeni 

odgovor na postavljena pitanja sa prošle sjednice Vijeća. Predlaže da se vijećnicima dostavi 

primjerak Statuta i Poslovnika. 

Konstatirano je da su akti objavljeni na web stanicama općine i da nema potrebe slati ih u 

pismenom obliku. 

Pismeni odgovor Ivanu Maligec na postavljena pitanja uručen  je na ovoj sjednici  Vijeća.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

 usvaja se skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.  

 

Točka 2. 

 Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstva Fonda za razvoj brdsko –planinskih 

područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Općine Jesenje   

 Zamjenik predsjednika Vijeća Ivan Maligec smatra da bi bilo bolje da smo ta sredstva 

utrošili za neki drugi kapitalni projekt iz razloga što da bi se pravdala utrošena sredstva prema 

Fondu kao dokaz treba priložiti izvadak iz kojeg je vidljivo da su sredstva doznačena na žiro 

račun izvođača radova te ne možemo kompenzirati sa Krakomom.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o korištenju namjenskih sredstva Fonda za razvoj brdsko –planinskih područja za 

financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Općine Jesenje.   

 

Točka 3. 

Odluka o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Jesenje za 2017. godinu 

 Načelnik općine Andrija Ranogajec predložio je da se zbog ušteda i financijske situacije 

smanje sredstva za financiranje političkih stranaka. 

 Ivan Malogorski smatra da su političke stranke nosioci političkog života, dugih prihoda 

nemaju i da trebaju dobiti barem toliko sredstva koliko i pojedine udruge, pogotovo jer imaju i 

više članova od udruga. 

Ivan Maligec konstatira da su političke stranke dobivale od kad je općina isti iznos i da je to 

legalan način financiranja te da treba tako ostati. 

 Za prijedlog načelnika da se strankama doznači po vijećniku 1.500,00 kuna glasalo je 2 

vijećnika za i 6 protiv. 



  

 Za prijedlog da je iznos po vijećniku 3.000,00 kuna glasalo je 6 vijećnika za i 2 protiv.     

 Općinsko vijeće Općine Jesenje  s 6 glasova za i 2 protiv donosi 

 

ODLUKU 

 o financiranju političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću Općine Jesenje kojom 

se po vijećniku odobrava iznos od 3.000,00 kuna.   

 

Točka 4. 

Razmatranje zahtjeva Župnog ureda za donacijom 

 Ivan Maligec predlaže da se Župnom uredu doznači iznos od 20.000,00 kuna koji je 

planiran u proračunu. 

 Načelnik općine Andrija Ranogajec predložio je u rebalansu proračuna dodatnih 

45.000,00 kuna. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jesenje Zdenko Brodar dao je prijedlog na 

glasanje. 

 Glasanjem je utvrđeno da je 6 članova vijeća protiv prijedloga načelnika  i 2 suzdržana.  

 Ivan Malogorski predlaže u ime kluba HDZ-a da se odobri dodatnih 10.000,00 kuna. 

 Petra Mrzlečki članica Općinskog vijeća pridružila se sjednici. 

 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 glasova za i 3 suzdržana donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 odobrava se pomoć Župnom uredu Gornje Jesenje dodatnih 10.000,00 kuna za kupnju i 

opremanje nove kuhinje.   

 

Točka 5. 

Donošenje I.izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2017. godinu 

 Predsjednik Odbora za financije i proračun Darko Bukvić konstatirao je da se Odbor 

sastao, razmotrio stavke po kontima te predlaže Općinskom vijeću da podrži takove izmjene i 

dopune Proračuna Općine Jesenje za 2017. godinu.  

   Ivan Maligec je pitao zašto se povećala stavka za osnovnu školu.  

 Načelnik općine Andrija Ranogajec je odgovorio da su se planirala sredstva za 

pomoćnika u nastavi koji bi se financirao u 50 % iznosa zajedno s Krapinsko-zagorskom 

županijom. Kupilo se i 26 kompleta dresova. 

 Marijan Šoštarić konstatira da nitko nije protiv djece ali da je trebalo s zahtjevom škole 

upoznati vijećnike. Pitao je što se ukida u socijalnom programu budući da se smanjio za 

80.000,00 kuna. 

 Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da se ništa ne ukida samo se stavka usklađuje s 

stvarnim troškovima. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar predlaže da se proračun uskladi s 

prijedlozima iz prethodnih točka dnevnog reda te da se donacija za župni ured smanji za 

35.000,00 kuna, te iznosi 30.000,00 kuna,  poveća iznos za financiranje političkih stranaka za  

17.100,00 kuna, te iznosi 33.600,00 kuna, a razlika od 17.900,00 kuna stavi za pomoć obiteljima 

i kućanstvima, te stavka iznosi 227.900,00 kuna. 

 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2017. godinu. Uz proračun 

donosi se i I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa. 

 

Točka 6. 



  

Donošenje I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Jesenje za 2017. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donose se  I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Jesenje za 2017. godinu 

 

Točka 7. 

 Donošenje I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Jesenje za 2017. godinu 

 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donose se I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Jesenje za 2017. godinu 

 

Točka 8. 

 Donošenje I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2017. godinu 

 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donose se I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2017. godinu. 

 

Točka 9. 

Donošenje I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2017. 

godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2017. 

godinu 

 

Točka 10. 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta 

 Darko Bukvić je predložio da umjesto Janžek Ivice u Povjerenstvo se imenuje Mirko 

Ranogajec.  

 Načelnik općine Andrija Ranogajec predlaže da sastav ostane isti samo da se još doda 

Ranogajec Mirko.  

 Ivan Maligec smatra da nije potrebno povećavati broj članova jer su to samo dodatni 

troškovi za općinu. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedloge na glasanje. Za prijedlog 

načelnika: Mario Kozina, Ivan Habjanec,  Ivica Janžek,  Stjepan Kovačec i Mirko Ranogajec, 

glasalo je 3 vijećnika za i 6 suzdržanih. Za prijedlog: Mario Kozina, Ivan Habjanec,  Mirko 

Ranogajec i Stjepan Kovačec, glasalo je 6 vijećnika za, 2 protiv i 1 suzdržan.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 6 vijećnika za, 2 protiv i 1 suzdržanim donosi  

 

ODLUKU 

 u Povjerenstvo za procjenu šteta imenuju se: Mario Kozina, za predsjednika, Ivan 

Habjanec,  Mirko Ranogajec i Stjepan Kovačec za članove. 



  

 

Točka 11. 

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

Općine Jesenje na uporabu udrugama 

 Načelnik Andrija Ranogajec predlaže da se u skladu sa Zakonom donese Pravilnik o 

kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Jesenje na upotrebu 

udrugama.  

 Ivan Maligec predlaže da se Pravilnik dostavi udrugama na razmatranje. Napominje da 

članovi udruga rade dobrovoljno, volonterski za dobrobit ljudi i općine, a drugih prihoda osim 

donacije općine nemaju. 

  Ivan Malogorski smatra da je Pravilnik preopširan i da treba previše dokumenata za 

javljanje na natječaj.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 da se proslijedi primjerak Pravilnika svim udrugama na raspravu.  

 

Točka 12. 

 Rasprava o izvješću o provjeri formalnih uvjeta kandidature Savjeta mladih, te izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta. 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Marijan Šoštarić konstatirao je da je stiglo 9 

(devet) prijava te da su svi podnijeli potpunu dokumentaciju. Utvrdili su listu kandidata:  

   

1. DVD BOSAK MATIJA    KRANJČEC ROBERT 

2. HDZ DRAGANIĆ IVAN    DRAGANIĆ HRVOJE 

3. AKUD GAŠPARIĆ SARA   KLASIĆ PETRA 

4. MNK HABJANEC MATIJA   BOSAK MARTIN 

5. UDRUGA DISTR.KR. JANŽEK IVANA CVRTILA ANAMARIJA 

6. LDK JANŽEK JURICA    KOVAČEC IVAN 

7. UDRUGA DIST. KR.KRANJČEC NIKOLA MALIGEC KATARINA 

8. OSNOVNA ŠKOLA KUČKO KARLO  ŠOŠTARIĆ LANA 

9. HDZ RANOGAJEC MARIO   RANOGAJEC JOSIP  

  

Nakon tajnog glasanja predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar konstatira da u 

Savjet mladih ulazi: 

1.  Bosak Matija –Kranjčec Robert, 

2. Gašparić Sara –Klasić Petra, 

3. Habjanec Matija – Bosak Martin, 

4. Draganić Ivan –Draganić Hrvoje 

5. Ranogajec Mario –Ranogajec Josip. 

  

  

Točka 13. 

 Pitanja i prijedlozi 

 Ivan Malogorski pitao je da li je u funkciji novoizgrađena vodosprema, te ako nije da se 

što prije stavi. 

 Ivan Maligec je odgovorio da je potrebno izvršiti još neke radove (višak vode u 

kanalizaciju). 

 Marijan Šoštarić je pitao da li je raskinut ugovor o sufinanciranju logopeda. 

 Andrija Ranogajec je odgovorio da nije, ali da ne poštuju ugovor jer logoped ne dolazi na 

područje Općine Jesenje već se od roditelja traži da djecu dovode u Krapinu i da je sporan iznos 

plaćanja, jer plaćamo isto kao i ostale općine koje imaju daleko više stanovnika od nas.  



  

 Marijan Šoštarić pita da li je angažirana tvrtka za naplatu potraživanja od Krakoma. 

 Načelnik općine Andrija Ranogajec je odgovorio da Krakom ove godine nije platio niti 

jedan račun za ekološku naknadu. Obećali su da će do kraja godine platiti između 50.000,00 do 

100.000,00 kuna. 

 Marijan Šoštarić je pitao zašto ove godine nije sportska udruga organizirala turnir za 

Lijepoga. 

 Ivan Malogorski je odgovorio da je mogao bilo tko organizirati turnir, ali da u okviru 

udruge nitko nije pokazao interes za organizaciju istog. Napominje da će udruga doživjeti 

transformaciju, da će se stariji članovi družiti a mlađi članovi ako hoće neka u okviru udruge 

organiziraju aktivnosti.  

 Marijan Šoštarić napominje da je logično da sportska udruga organizira turnir, imamo tri 

sportske udruge i nogometni klub a nema tko organizirati turnir. Sportska udruga organizira izlet, 

a u isto vrijeme nije zainteresirana za turnir. 

    Ivan Malogorski konstatira da mu je žao što turnir nije organiziran i  da je Marijan 

Šoštarić djelomično u pravu no udruge su privatne organizacije koje su se udružile radi 

zajedničkog interesa i rade, odnosno organiziraju što žele i nisu za to dužne odgovarati općini, 

osim  za iznos koji im općina dodijeli.    

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar zaključio je sjednicu u 20,50 sati.   

     

 Zapisničar:                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                       Zdenko Brodar 

 


