
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/19-01/34 

URBROJ:2140/05-19-1 

Gornje Jesenje,  29. kolovoza 2019. godine 

 

 

Skraćeni Zapisnik 

 

 sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 29. kolovoza 2019. godine u 

20 sati u vijećnici Doma kulture.  

 

Prisutni: Mirko Ranogajec, predsjednik Općinskog vijeća  

  Ivan Maligec, podpredsjednik Općinskog vijeća, 

              Zdenko Brodar, član, 

              Vladimira Kranjčec, članica, 

              Karlo Habjanec, novi član, 

    Marijan Šoštarić, član, 

   Petra Mrzlečki, članica, 

    Stjepan Kovačec, član, 

   Darko Bukvić, član,  

         Luka Galović, član. 

Odsutni: Matija Galović, član. 

 

 Sjednici su bili prisutni načelnik općine Andrija Ranogajec, pročelnica općine 

Dubravka Leljak Hršak i predsjednica Savjeta mladih Sara Gašparić.       

Zapisničar: Ana Kuhar. 

 

 Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec, pozdravio 

prisutne, konstatirao da je da sjednici prisustvuje 10 vijećnika što je većina od ukupnih 11 

članova te da Vijeće može donositi pravovaljane Odluke.   

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec predložio je sljedeći: 

  

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje Odluke o naknadi za zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine 

Jesenje 

3. Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom  

4. Obračun polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu  
5. Izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01.01. 2019. do 30. 06. 2019. godine 
6. Odluka o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju 
7. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

općine Jesenje   



8. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara 
9. Razmatranje zamolbi za dodjelu pomoći    

10. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija Općine Jesenje /dopuna dnevnog reda/ 

11. Pitanja i prijedlozi 

 

 

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

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da je kod dostave skraćenog zapisnika sa 

prošle sjednice došlo do tiskarske greške u 3. točci te je dostavljeno njegovo mišljenje koje je 

bilo za tisak i medije a nije bilo rečeno na sjednici vijeća. Novi skraćeni zapisnik dostavljen je 

vijećnicima na samoj sjednici te se načelnik ispričava vijećnicima zbog istog. 

 Zdenko Brodar konstatira da to nije tako jednostavno jer smatra da mu određeni skup 

ljudi želi napakostiti, nije se obazirao na napise društvenih mreža, ali mu je tlak porastao zbog 

krivotvorenja službenog dokumenta, odnosno skraćenog zapisnika sa sjednice Općinskog 

vijeća. Predlaže da mu se načelnik javno ispriča i da isprika mora uči u novi skraćeni 

zapisnik. Konstatira da je prije svečane sjednice rekao da neće doći jer ju i nije sazvao, 

odnosno nije potpisao pozivnice, a na sam Dan općine ujutro je čekao načelnika dva sata, ali 

načelnika nije bilo. Smatra da ima pravo dobiti zapisnik sa sjednice, a ne odgovor da ga je 

dobio. Smatra da nije u redu da nakon 22 godine aktivnog sudjelovanja u radu općine ga se 

blati. Shvatio je da ne može na taj način surađivati s načelnikom te je zbog toga i dao ostavku 

na funkciju predsjednika Općinskog vijeća. Predlaže da zbog daljnje suradnje načelnik mu se 

ispriča i preko društvenih mreža i medija, jer je preko istih izložen uvredama. Ukoliko se 

načelnik ne želi ispričati, biti će primoran poduzeti daljnje korake zbog krivotvorenja 

službenog dokumenta. 

 Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da se na početku sjednice svima ispričao a što 

se tiče njegovog mišljenja to i dalje stoji.  

 Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec dao je novi skraćeni zapisnik na 

usvajanje. 

 Glasanjem je utvrđeno da su 2 vijećnika za, 1 je protiv i 7 vijećnika je suzdržano. 

Skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje nije usvojen. 

Marijan Šoštarić predlaže da se vijeće ubuduće sastane jedan sat prije održavanja 

sjednice kako bi proučili dodatne materijale koji ih počekaju na samoj sjednici. 

  Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da dodatni materijali nisu obavezni, ali su 

kopirani zbog same kvalitete rasprave po pojedinim točkama kako bi vijećnici bili što bolje 

upoznati sa tematikom.  

 

Točka 2. 

 Donošenje Odluke o naknadi za zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine 

Jesenje 

 Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da je nova Odluka malo proširena sa člancima 

Zakona i potkrijepljena prostornim planovima. Općina Jesenje trenutno nema nikakve koristi 

od odlagališta Gorjak te je nužno donijeti Odluku. 

 Stjepan Kovačec konstatira da Krakom nema kolnu vagu. 

 Karlo Habjanec konstatira da takovu vagu imaju u Zaboku i u Vetropaku. 

 Marijan Šoštarić konstatira da u Odluci nigdje nema kad će se deponij u Gorjaku 

sanirati i zatvoriti. 



 Načelnik Andrija Ranogajec upoznao je vijećnike sa Odlukom Ministarstva za zaštitu 

okoliša i energetike o dinamici zatvaranja odlagališta na području naše županije. 

 Sara Gašparić pita da li mladi mogu što doprinijeti po tom pitanju. 

 Stjepan Kovačec pita kolika je naknada po toni komunalnog otpada. 

 Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da po starom Pravilniku je 30 % od cijene, a 

novi Pravilnik je u izradi. 

 Pročelnica općine Dubravka Leljak Hršak je upoznala vijećnike da je općina uputila 

požurnicu za donošenje novog Pravilnika. 

 Marijan Šoštarić pita što je sa naplatom dugovanja Krakoma prema općini i sa novim 

fakturama. 

 Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da Krakom više ne šalje izvješća o količini 

dovezenog komunalnog otpada te ih nemamo na temelju čega zadužiti, a stari dug ne žele 

kompenzirati uz obrazloženje da su financijska sredstva na posebnom računu. Konstatira da 

smo trebali imati ugovor o obvezatnim odnosima. 

 Ivan Maligec konstatira da se ekološka naknada naplaćivala temeljem Odluke 

Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, dugovanja su se naplaćivala 

kompenzacijama a i sud smo dobili. Pita da li je na Skupštini Krakoma bilo riječi oko novog 

načina naplate ekološke naknade, da li su susjedne općine i Grad Krapina suglasni. 

 Načelnik Andrija Ranogajec smatra da Skupština Krakoma o odluci koju će donijeti 

Općinsko vijeće Općine Jesenje ne može odlučivati. 

 Marijan Šoštarić pita što će se desiti ako netko neće htjeti potpisati. 

 Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da mi ne možemo nikoga prisiliti.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 10 glasova za donosi   

  

ODLUKU 

  o naknadi za zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine Jesenje 

    

Točka 3. 

Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom 

Načelnik Andrija Ranogajec je pojasnio da se druga odlagališta zatvaraju a u Gorjaku 

se povećava kapacitet. U travnju ove godine održan je sastanak u Fondu za zaštitu okoliša 

gdje su bili predstavnici županije, grada Krapine, Krakoma i općine Jesenje gdje je općina 

zatražila aktivno sudjelovanje u procesu sanacije. Nositelj je Grad Krapina i potpisnik 

ugovora sa Fondom. Nacrt ugovora će se prezentirati u ponedjeljak u Fondu za zaštitu 

okoliša. 

Ivan Maligec, deponij je u vlasništvu Krakoma i imaju sve dozvole i ne može se 

zabraniti dovoz. Piškornica je trebala proraditi.  

Marijan Šoštarić smatra da nije u redu da nas nitko ništa ne pita od onog dana kada je 

bila prezentacija o zatvaranju, ali to ne znači da treba biti skrštenih ruku. 

Ivan Maligec upoznao je vijećnike da je i općina Jesenje sufinancirala sanaciju 

deponija. 

Zdenko Brodar konstatira da je županija bez pitanja ikoga izdala proširenje polja. 

Načelnik Andrija Ranogajec upoznao je vijećnike da odlagalište Piškornica ima cijenu 

350 kuna plus PDV, a  Zaboku je ponuđena cijena iznad 1.000,00 kuna. 

Ivan Maligec smatra da će netko izvršiti pritisak da se cijena snizi.  

Načelnik Andrija Ranogajec smatra da bez sanacije kapacitet će se popuniti do kraja 

godine. 

Ivan Maligec konstatira da nakon popunjenja kapaciteta mi nećemo imati kuda voziti 

otpad. 



Zdenko Brodar konstatira da je odlagalište Gorjak jedino iznad 400 metara nadmorske 

visine.     

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 

Ovlašćuje se načelnik Općine Jesenje Andrija Ranogajec da potpiše Sporazum o 

zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom, a da se prethodno ispune sljedeći uvjeti: 

-ugovorom se mora definirati da Općina Jesenje na čijem se području nalazi 

odlagalište bude ugovorna strana u potpisivanju ugovora o korištenju sredstva Fonda za 

zaštitu okoliša za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije 

odlagališta komunalnog otpada Gorjak što je i utvrđeno na sastanku održanom u Fondu 09. 

travnja 2019. godine, te da aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi projekta.  

Uvjet potpisa sporazuma je da sve jedinice lokalne samouprave koje odlažu komunalni 

otpad na području Općine Jesenje sklope ugovor o uređenju međusobnih odnosa vezano uz 

plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada temeljem odluke o naknadi za zbrinjavanje 

komunalnog otpada na području Općine Jesenje. 

 

Točka 4. 
Obračun polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu  

Načelnik općine Andrija Ranogajec konstatira da su se povećali prihodi od poreza više 

od planiranog, a što se tiče kapitalnih izdataka, radovi su u tijeku te će se naknadno platiti. 

Karlo Habjanec pita na što se odnosi konto 634. 

Konto 634 odnosi se na prihode od Hrvatskih cesta za zimsko održavanje. 

Ivan Maligec pita da li će se ove godine sanirati oštećenja na nerazvrstanim cestama, 

budući da već dvije godine se ne sanira ništa, a planirano je u proračunu. 

Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da su oštećenja na Brdu sanirana,  a da su 

radovi na drugim prometnicama u tijeku. 

Ivan Maligec pita što je sa rashladnom komorom u mrtvačnici. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da je napravljen servis. 

Ivan Maligec konstatira da je na groblju prevelika trava i da treba obavijestiti osobu 

koja održava groblje da to radi redovito. 

Načelnik Andrija Ranogajec odgovara da je sklopljen ugovor s novim izvođačem te da 

se nada da će se kvaliteta održavanja groblja poboljšati. 

Karlo Habjanec pita da li može dobiti zapisnik vatrogasnog inspektora i kada će se 

isplatiti dodatna sredstva DVD-u. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da se može javiti Ivanu Habjancu 

zaduženom za informiranje, a sredstva će se isplatiti po donošenju rebalansa proračuna.   

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 

 donosi se polugodišnji obračun proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu. 

 

Točka 5. 

 Izvještaj načelnika o radu za razdoblje 01. 01. 2019. do 30. 06.2019.  

 Načelnik općine Andrija Ranogajec dostavio je vijećnicima izvještaj u pismenom 

obliku na sjednici Vijeća. 

   

Petra Mrzlečki se ispričala i napustila sjednicu Općinskog vijeća. 



 

Zdenko Brodar se pita kakva je to javnost rada ako on kao vijećnik općine na može 

dobiti zapisnik sa sjednice vijeća. Osim toga ima prigovor na primanje stranaka kod 

načelnika, jer smatra da komunikacija preko e mail-a nije dobra. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da svaka stranka je dobila termin za prijem 

kod načelnika. 

Mirko Ranogajec smatra da odvodnja i kanalizacija na Cerju kod kuće Ranogajec 

Maria nije napravljena adekvatno jer i nakon sanacije mještaninu ide voda u garažu. 

Predsjednica Savjeta mladih Sara Gašparić smatra da bi si kanalizaciju trebali mještani 

svaki za sebe rješavati sami. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec konstatira da je to kanalizacija cijelog 

zaseoka na ne privatna za jednu kuću. 

Marijan Šoštarić pita da li radovi nisu napravljeni kvalitetno ili radovi nisu završili. 

Ivan Maligec predlaže da se uputi dopis Hrvatskim vodama da sanira korito vodotoka.   
 Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 2 suzdržana i 7 glasova za donosi  

 

ZAKLJUČAK 

prima se na znanje Izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01. 01. 2019. do 30. 06. 

2019. godine.   

   

Točka 6. 

Odluka o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju 

Ivan Maligec konstatira da susjedne općine imaju manje cijene.   
Načelnik općine Andrija Ranogajec konstatira da su se cijene trebale uskladiti s 

cijenama novog izvođača održavanja groblja i usluga ukopa.     

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju. 

  

Točka 7. 

Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

općine Jesenje 

Marijan Šoštarić je pitao da li je udruga Zeleno Zagorje još aktivna. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da su aktivni, ali nisu održali u roku 

redovnu skupštinu. 

Karlo Habjanec pita zašto nema DVD-a na popisu. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da dobrovoljna društva su po posebnom 

propisu. 

Ivan Maligec predlaže da se isti obavezno obavijeste. 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Jesenje. 

 

Točka 8. 

 Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara 

 Načelnik općine Andrija Ranogajec konstatira da je ugovor bio potpisan na određeno 

vrijeme, a da će se aneksom produljiti na neodređeno. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 



 

ODLUKU 

 o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara. 

 

Točka 9. 

 Razmatranje zamolbi za dodjelu pomoći 

 Maligec Štefica je podnijela zahtjev za pomoć za sanaciju krovišta na kući. 

 Vladimir Osredečki podnio je zahtjev za pomoć. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 Ovlašćuje se načelnik Andrija Ranogajec da sukladno zakonu razmotri zahtjeve i 

donese rješenje. 

 

 Mještani Cerja Jesenjskog- prijedlog za izmjenu Odluke o komunalnoj naknadi – zone 

 Ivan Maligec predlaže, budući da se Komisija nije sastala zbog godišnjih odmora, da 

se o prijedlogu ne razmatra, već da Komisija u okviru ostalih prijedloga razmotri isto.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 9 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 prijedlog mještana Cerje Jesenjsko upućuje se na razmatranje Komisiji za naplatu 

komunalne naknade. 

 

Točka 10. 

 Donošenje Odluke o dodjeli stipendija 

 Prijedlog Savjeta mladih i udruge mladih da se Odluka o dodjeli stipendija proširi na 

način da se kao kriterij za dodjelu stipendija uvrste i bodovi za volontiranje.  

Predsjednica Savjeta mladih Sara Gašparić je napomenula da se time željelo motivirati 

studente na dodatni rad i zalaganje, da ne bude presudan samo socijalni status. Napomenula je 

da bi trebalo nabaviti volonterske knjižice. Time bi se nagradili najbolji studenti. 

Karlo Habjanec smatra da je to dobra ideja jer mladi su slabo zainteresirani da bi bili 

aktivni na području općine. To je informatička generacija koja komunicira samo preko 

društvenih mreža. 

Ivan Maligec pita koji mladi su to predložili. Do sada su stipendije dobivali svi 

redovni studenti koji su zadovoljavali uvjete, ima studenata koji studiraju npr. u Zadru i oni 

sigurno ne mogu dolaziti kroz vikend volontirati. 

Sara Gašparić odgovara da volontiranje nije presudan faktor, a da bodovi se mogu 

dobiti ako se zalažu u udruzi. Ima primjera gdje redovna studentica nije dobila jer nije imala 

dosta bodova, a isti iznos stipendije dobiva i student koji je samo prijavio prebivalište na 

području Jesenja radi stipendije. 

Luka Galović konstatira da ne piše iznos stipendije. 

Stjepan Kovačec smatra da se ne može donijeti odluka ako za ovu godinu nema 

volonterskih knjižica. 

Sara Gašparić konstatira da sličan pravilnik za dodjelu stipendija ima većina općina i 

grad Pregrada.  

Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da broj i iznos stipendija određuje načelnik, 

tko ima visok prosjek ne treba volontirati. 

Luka Galović smatra da na dobrom fakultetu se treba jako pomučiti za dobar prosjek. 

Darko Bukvić pita da li će se regulirati broj stipendija. 



Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da će biti i dalje takva praksa da stipendiju 

dobi što više studenata, naravno ako bude novaca.   

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

 

ODLUKU 

 o dodjeli stipendija 

 

Točka 11. 

Pitanja i prijedlozi  

Darko Bukvić se ispričao i napustio sjednicu. 

Karlo Habjanec pita da li se poštuje Odluka vijeća o isplati za DVD Gornje Jesenje. 

Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da se isplate vrše sukladno planu proračuna. 

Ivan Maligec predlaže da se poštuje Statut općine te da 4 Odbora zasjedaju sukladno 

potrebi. 

Marijan Šoštarić smatra da kod uvođenja naknade za odvoz otpada bilo je puno otpora 

ali malo po malo velika većina nisu odlagali nelegalno. Prošle godine umjesto 5 odvoza 

uvedena su 4 i to samo 2 kante a žele da odvajamo. Ispada da ima više otpada papira. Sad 

ispada da se ne smije stavljati otpad od kućanstva na groblje, te će ljudi opet odlagati negdje 

drugdje.  

Načelnik Andrija Ranogajec smatra da se na taj način želi primorati mještane da 

odvajaju, odnosno sortiraju komunalni otpad. 

Zdenko Brodar smatra da 4 – 1 za većinu je bilo prihvatljivo.    

Ivan Maligec konstatira da što se tiče uvođenja naknade za odvoz otpada nije bilo 

lako, mještani su to s vremenom prihvatili, a odvoz s groblja je bio 2 puta mjesečno besplatno. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Ranogajec zaključio je sjednicu u 22,50 sati.   

 

 Zapisničar:                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                       Mirko Ranogajec 

 

 

 

 

 


