
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/19-01/27 

URBROJ:2140/05-19-1 

Gornje Jesenje, 04. srpnja 2019. godine 

 

Skraćeni Zapisnik 

 

 sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 04. srpnja 2019. godine u 20 

sati u vijećnici Doma kulture.  

 

Prisutni: Zdenko Brodar, član, 

              Ivan Maligec, podpredsjednik Općinskog vijeća, 

              Vladimira Kranjčec, članica, 

              Karlo Habjanec, novi član, 

    Marijan Šoštarić, član, 

   Petra Mrzlečki, članica, 

    Stjepan Kovačec, član, 

   Matija Galović, član, 

   Darko Bukvić, član,  

         Mirko Ranogajec, novi predsjednik Općinskog vijeća 

Odsutni: Luka Galović. 

 Sjednici su bili prisutni načelnik općine Andrija Ranogajec i predsjednica Savjeta 

mladih Sara Gašparić.       

Zapisničar: Ana Kuhar. 

 

 Sjednicu je otvorio podpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Maligec, pozdravio 

prisutne, konstatirao da je predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao neopozivu 

ostavku te da mu je bila dužnost i čast sazvati i voditi sjednicu Vijeća. 

Utvrđeno je da sjednici prisustvuje 10 vijećnika što je većina od ukupnih 11 članova te 

da Vijeće može donositi pravovaljane Odluke.   

 

Podpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Maligec predložio je sljedeći: 

  

D N E V N I   R E D: 

1. Izvješće Mandatne komisije /dopuna dnevnog reda/ 

2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

3. Razrješenje predsjednika Općinskog vijeća Općine Jesenje 

4. Izbor novog predsjednika Općinskog vijeća Općine Jesenje 

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu osnivačkih 

prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku 

/dopuna dnevnog reda/ 

6. Donošenje Zaključka vezano uz ostvarivanje pomoći i subvencija /dopuna dnevnog 

reda/  



7. Pitanja i prijedlozi 

 

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

 

Točka 1. 

 Izvješće Mandatne komisije  

 Predsjednik Mandatne komisije Darko Bukvić izvijestio je vijećnike da je Karlo 

Habjanec pismenim putem aktivirao svoj mandat za člana Općinskog vijeća Općine Jesenje. 

Njegov zamjenik je bio Darko Bukvić. Ivan Malogorski je podnio pismeni zahtjev za 

mirovanje mandata u Općinskom vijeću Općine Jesenje. Sljedeći na listi je Bukvić Darko koji 

zamjenjuje Ivana Malogorski. 

 Karlo Habjanec kao novi član Općinskog vijeća položio je svečanu prisegu. 

  

Točka 2. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Zdenko Brodar predlaže da se u zapisniku u točki 4. stavak 4. umjesto „miliona“ stavi 

„milijuna“ i u istoj točki stavak 5. umjesto „papira“ stavi dokumentacije“. 

 Načelnik općine Andrija Ranogajec konstatira da je DVD Gornje Jesenje dostavilo 

tražene kopije računa. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje s 10 glasova za donosi   

  

ODLUKU 

 usvaja se skraćeni zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje, uz 

predložene izmjene.  

    

 Sjednici se pridružila predsjednica Savjeta mladih Sara Gašparić.  

 

Točka 3. 

Razrješenje predsjednika Općinskog vijeća Općine Jesenje  

Podpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Maligec konstatira da je predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Jesenje Zdenko Brodar dao pismenu ostavku, te predlaže da ga se 

razriješi dužnosti. 

Zdenko Brodar napominje da je ostavku dao zbog nedovoljne komunikacije s 

načelnikom općine, a direktni povod su bile pozivnice na svečanu sjednicu Općinskog vijeća 

povodom Dana općine koju je sazvao i potpisao načelnik bez predsjednika vijeća. Prihvaća 

kompromise i u  interesu mu je da općina dalje radi uspješno na dobrobit mještana. 

Općinsko vijeće Općine Jesenje donosi  

 

ZAKLJUČAK 

prima se na znanje pismena ostavka Zdenka Brodar na dužnost predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Jesenje i razrješuje ga se dužnosti. 

 

Točka 4. 
Izbor novog predsjednika Općinskog vijeća Općine Jesenje  

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Marijan Šoštarić konstatira da u ime 

Odbora za novog predsjednika Općinskog vijeća predlaže Mirka Ranogajca.  

Budući da drugih prijedloga nije bilo, podpredsjednik Ivan Maligec dao je prijedlog na 

glasanje.  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi 

 



DLUKU 

za predsjednika Općinskog vijeća imenuje se Mirko Ranogajec. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec zahvalio se vijećnicima na ukazanom 

povjerenju, pogotovo mu je drago jer je odluka izglasana jednoglasno i u budućem radu 

očekuje takvu potporu. Zahvalio se bivšem predsjedniku na odgovornoj funkciji. Nada se da 

će suradnja biti kvalitetnija na dobrobit općine. Želi da rad bude zajednički.   

 Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec preuzeo je vođenje sjednice. 

 

Točka 5. 

 Donošenje Odluke Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o 

prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na 

Republiku Hrvatsku  

 Načelnik općine Andrija Ranogajec pročitao je obrazloženje koje su vijećnici dobili a 

sastavni je dio zapisnika. 

Petra Mrzlečki je pitala koje su posljedice nepotpisivanja Ugovora. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da se ide u stečaj a osnivači podmiruju sav 

dug.  

Zdenko Brodar smatra da od dva zla je bolje izabrati manje. 

Ivan Maligec konstatira da kad se išlo sa zahtjevom prema Ministarstvu u našoj 

županiji nije bilo niti jednog besplatnog Veleučilišta. Država je postavila svoje uvjete, firme 

su se odrekle udjela, a županija i grad Krapina su uglavnom sufinancirali dio troškova. Kad se 

dug popeo na 3 milijuna kuna, uzeli su kredit, broj studenta se smanjio, a dug se i dalje 

povećavao. 

Darka Bukvića zanima da li su susjedne općine donijele odluke o potpisivanju 

sporazuma. 

Zdenko Brodar smatra da postoji mogućnost da se općina obešteti sufinanciranjem 

kapitalnih projekata od strane županije. 

Karlo Habjanec konstatira da načelnik treba pregovarati sa županijom oko 

sufinanciranja projekata.   
 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad 

ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina.     

   

Točka 6. 

Donošenje Zaključka vezano uz ostvarivanje pomoći i subvencija   
Načelnik općine Andrija Ranogajec predlaže da vijeće donese zaključak , jer do sada 

se primjenjivalo kod nekih prva gdje je bilo navedeno u pravilnicima, a da sada bi vrijedilo za 

sve pomoći i subvencije. 

Ivan Maligec predlaže da se otpišu zastarjela potraživanja. 

Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da će zadužiti pročelnicu da pripremi Pravilnik 

o otpisu potraživanja. 

Stjepan Kovačec primjećuje da postoje neka potraživanja koja su konstantno već 

desetak godina. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec dao je prijedlog na glasanje.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi  

 

ZAKLJUČAK 



Kod dodjele financijskih i materijalnih pomoći po bilo kojoj osnovi, a radi povećanja 

uspješnosti naplate općinskih potraživanja od pravnih i fizičkih osoba, uzimajući u obzir 

ekonomske uvjete poslovanja pravnih osoba i primanja i obaveze fizičkih osoba, kriterij za 

dodjelu istih jest nepostojanje dugovanja prema Općini Jesenje.  

Mještani čije domaćinstvo ima dugovanja prema Općini Jesenje prema bilo kojoj osnovi 

ne mogu ostvariti financijske i materijalne pomoći ili subvencije.  

Kontrolu dugovanja prema Općini Jesenje provodit će Jedinstveni upravni odjel Općine 

Jesenje koji će podatke o dugovanju dostaviti tijelu koje obrađuje zahtjev. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

  

Točka 7. 

Pitanja i prijedlozi  

Marijan Šoštarić smatra da kod donošenja rješenja o naplati komunalne naknade ima 

dosta nelogičnosti, ne zna tko je pogriješio ali da su se kod utvrđivanja kvadrature u stambeni 

prostor ubrajali podrumi, nadstrešnice i sl., za što smatra da nije stambeni prostor. 

Petra Mrzlečki konstatira da je pročelnica na prošloj sjednici Vijeća odgovorila da i 

podrumi se ubrajaju u stambeni prostor. 

Zdenko Brodar smatra da ako se i plaća za podrume da bi trebalo po različitoj 

kategoriji. Po ovom izračunu općina će naplatiti mali iznos, a Hrvatske vode puno više. 

Smatra da smo previše opteretili mještane. 

Marijan Šoštarić smatra da je do nelogičnosti došlo zbog donošenja Odluke po brzom 

postupku.  

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da je njegova obveza bila dati prijedlog na 

vijeće a da isto nije moralo za prijedlog glasati.  

Marijan Šoštarić je dao primjedbu da je načelnik tekst prijedloga Odluke trebao 

dostaviti Vijeću prije kako bi isti mogli razmotriti.  

Zdenko Brodar smatra da je tekst Odluke u redu, ali da se nije dobro odradilo na 

terenu. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da su se podaci objekata koji su naknadno 

legalizirani uzeli iz rješenja o izvedenom stanju, a da se mjerilo ostalo gdje nije bilo 

dokumentacije.  Osim toga mještani su pozvani da sami popune obrasce s podacima za 

obračun, što ih je učinilo vrlo malo. 

Ivan Maligec konstatira da zbog brzine sigurno da ima grešaka ali da sve može 

ispraviti. Predlaže da se obuhvati manja kvadratura a da se poveća iznos po m2.  

Načelnik Andrija Ranogajec predlaže da se formira Komisija koja bi predložila 

izmjene.   

Općinsko vijeće Općine Jesenje s 9 glasova za i 1 suzdržanim donosi 

 

ZAKLJUČAK 

U Komisiju za naplatu komunalne naknade imenuju se: Ivan Maligec, za predsjednika, 

Darko Bukvić, za člana i Karlo Habjanec za člana. 

Stjepan Kovačec je pitao da li se i dalje nakon zapošljavanja pročelnice plaćaju 

ugovori o djelu za pravne poslove. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da nema više ugovora o djelu za pravne 

poslove. 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar zaključio je sjednicu u 21,00 sati.   

 

 Zapisničar:                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                   Ana Kuhar                                                       Mirko Ranogajec 


