
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/18-01/2 

URBROJ:2140/05-18-1 

Gornje Jesenje, 15. veljače  2018. 

 

Zapisnik 

 sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 15. veljače 2018. godine u 19 sati 

u vijećnici Doma kulture.  

 

Prisutni: Zdenko Brodar, predsjednik Općinskog vijeća 

              Stjepan Kovačec, član, 

              Matija Galović,član, 

              Ivan Malogorski, član, 

              Vladimira Kranjčec, član, 

   Luka Galović, član. 

               Darko Bukvić, član, 

              Mirko Ranogajec, član. 

   Odsutni: Ivan Maligec, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća, Marijan 

Šoštarić, član, Petra Mrzlečki,član.       

  

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 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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jesenje 

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

područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Općine 

Jesenje  

4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jesenje za 2018. godinu  

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

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje 

6. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jesenje 

7. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 

za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Jesenje 



  

8. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Jesenje za razdoblje 2017-2022. godine 

9. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red s 8  glasova za jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

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

  

ODLUKU 

 usvaja se skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.   

 

Točka 2. 

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jesenje 

Predsjednik Odbora za statut i poslovnik Matija Galović konstatirao da je potrebno isti 

uskladiti sa zakonom te predlaže Vijeću na donošenje.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 8 glasova za donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jesenje.  

 

Točka 3. 

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

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

Načelnik Andrija Ranogajec je upoznao vijećnike da na ime brdsko-planinskog područja 

još imamo nerealiziranih sredstva u iznosu od 62.278,67 kuna te predlaže donošenje odluke kako 

bi se projekt Instaliranje automatskog klorinatora u novoizgrađenom vodospremniku i pripajanje 

istog na vodoopskrbnu mrežu naselja Gornje Jesenje realizirao. 

Ivan Malogorski napominje da mu je vrlo drago što su sredstva usmjerena u tom pravcu i 

pita kada će krenuti radovi, te napominje da bi bilo dobro što prije kako bi se akumulirala zaliha 

pitke vode. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da će radove izvoditi Krakom d.o.o. čim to 

vremenske prilike dopuste a da će se račun za navedene radove platiti kompenzacijom za 

ekološku naknadu. 

Stjepan Kovačec konstatira da su se svake godine rebalansom skidala sredstva s 

vodovoda Gornje Jesenje i da je vrlo pohvalno da se to konačno napravi.     

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 projekta od interesa za razvoj Općine Jesenje  

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jesenje za 2018. godinu  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Jesenje za 2018. godinu.  

   

 



  

Točka 5. 

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

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje 

Načelnik Andrija Ranogajec predlaže da se smanji koeficijent pročelniku jer smatra da 

nije realan, a da se poveća spremačici. Upoznao je vijećnike da se osnovica za obračun plaće 

uskladila s osnovicom za državne službenike i namještenike iz razloga jer je plaća spremačice 

bila ispod minimalne plaće.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

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

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje 

  

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jesenje 

Načelnik Andrija Ranogajec napominje da je odluka ista kao i susjednih općina jedino u 

našoj su predviđeni i spremnici volumena od 60 litara koji bi se podijelili domaćinstvima s 

jednim ili dva člana. Vrtni komposteri nabavit će se ovisno o iznosu koji će sufinancirati Fond za 

zaštitu okoliša. Cijena odvoza otada će se vjerojatno povećati za 100 %. 

Ivan Malogorski smatra da cijena odvoza se ne bi smjela povećati za više od 50 %. 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar napominje da s obzirom na broj odvoza po 

novom rasporedu, cijena se ne bi smjela povećati niti toliko. Mišljenja je da bi trebalo mještane 

upoznati s postupkom razvrstavanja otpada kako ne bi došlo do kažnjavanja. 

Stjepan Kovačec podržava odvojeno skupljanje komunalnog otpada a posebno apelira da 

se prijavljuju osobe koje otpad dovoze na divlje deponije ili šumu, jer ako se ne otkrije krivac 

troškove sanacije plaća općina. Sami sebe trujemo, a otpada od ambalaže je sve više. 

Načelnik Andrija Ranogajec obavijestio je vijećnike što se tiče odvoza otpada iz zaseoka 

Šaški da je u postupku rješavanja, da su postavljeni kontejneri i da se dogovara sa Krakomom 

kako bi ih se uključilo u kontinuirani odvoz.  

Ivan Malogorski zadovoljan je što se taj problem konačno riješio, jer je u prošlom sazivu 

Vijeća član vijeća Ivan Ranogajec u više navrata tražio da se i tim mještanima organizira odvoz 

otpada.   

Matija Galović se ispričao zbog drugih obaveza i napustio sjednicu. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jesenje. 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 

za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Jesenje 

Ivan Malogorski pita što se poduzelo oko zapošljavanja komunalnog redara. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da postoje dvije mogućnosti i to prva da 

poljoprivredni redar obavlja i poslove komunalnog redara i druga da se zaposli zajedno sa 

susjednom Općinom Radoboj komunalni redar na pola radnog vremena.  

 Stjepan Kovačec napominje da zemlju treba obrađivati. 



  

 Mirko Ranogajec napominje da je sve manje ljudi u domaćinstvima i da nema tko 

obrađivati zemlju, ali da je on zapušteno zemljište na kojem je nekad bio vinograd staviti u 

funkciju zasađivanjem voćki. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar smatra da su to premale površine za 

isplativu proizvodnju.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području Općine Jesenje. 

 

 

Točka 8. 

Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Jesenje za razdoblje 2017-2022. godine 

Načelnik Andrija Ranogajec napominje da se u izradu Plana išlo zajednički sa susjednim 

općinama, a da nam je isti potreban kako bi se mogli javiti na natječaj za sufinanciranje nabavki 

spremnika za prikupljanje komunalnog otpada 

 Ivan Malogorski je pitao do kad će biti u funkciji odlagalište otpada Gorjak. 

 Načelnik općine Andrija Ranogajec je odgovorio da do popunjenja kapaciteta. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar konstatira da je Krapinsko-zagorska 

županija izdala lokacijsku dozvolu za proširenje polja bez da je tražila mišljenje općine. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donosi se  Plan gospodarenja otpadom Općine Jesenje za razdoblje 2017-2022. godine 

 

. 

 

Točka 9. 

 Pitanja i prijedlozi 

 Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da su vijećnici primili u materijalima očitovanje  

Krakoma d.o.o. Krapina po pritužbama mještana o onečišćenju zraka od strane odlagališta 

otpada Gorjak. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 ovlašćuje se načelnik Općine Jesenje Andrija Ranogajec da zatraži od Krakoma d.o.o. 

dostavu izvješća koja se provode radi utvrđivanja kvalitete procjednih (otpadnih) voda i ispušnih 

plinova uzetih na odlagalištu neopasnog otpada Gorjak. 

 

 Ivan Malogorski je pitao da li članovi Skupštine Krakoma d.o.o. Krapina primaju 

naknadu. 

 Načelnik općine Andrija Ranogajec je odgovorio da ne primaju. 

 Darko Bukvić pozdravlja predsjednicu Savjeta mladih Saru Gašparić i drago mu je da se 

Savjet mladih osnovao i da već aktivno djeluju. 

 Stjepan Kovačec upoznao je vijećnike s aktivnostima Udruge privatnih šumovlasnika Jela 

Jesenje oko programa izgradnje šumskih prometnica. Napominje da za izvršenje programa je 

potrebno isfinancirati projektnu dokumentaciju, što oni kao udruga ne mogu sami. Predlaže da se 

općina uključi financiranjem dokumentacije.  

 Ivan Malogorski je pitao koliko sredstva po toj mjeri se potrošilo i da li ima još sredstva. 

 Stjepan Kovačec je odgovorio da sredstva još ima i ako se ne prođe na natječaju ove 

godine može se kandidirati i sljedećih godina ako se ima potrebna dokumentacija.   



  

  Načelnika općine Andriju Ranogajec zanima o kojim se iznosima radi, te će se vidjeti da 

li će općina biti nositelj i partner u projektu. 

 Načelnik općine Andrija Ranogajec postavio je pitanje predstavniku kluba HDZ-a dali je 

razgovarao sa članovima Savjeta mladih predloženima u njihovo ime, jer se isti ne odazivaju na 

sastanke niti opravdavaju svoj nedolazak. 

 Ivan Malogorski je izvijestio da su se željeli uključiti, bili su zainteresirani i da će ih pitati 

o istom.  

 Predsjednica Savjeta mladih Sara Gašparić zahvalila se predsjedniku Općinskog vijeća 

Zdenku Brodar na pozivu za sjednicu i nada se da će Savjet mladih ispuniti cilj.     

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

     

 Zapisničar:                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                       Zdenko Brodar 

 

 


