
                      

                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/21-01/24 

URBROJ:2140/05-21-1 

Gornje Jesenje, 30. lipnja  2021. 

 

Skraćeni zapisnik 

 sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 30. lipnja 2021. godine u 19 sati 

u vijećnici Doma kulture.  

 

Prisutni: Anđelko Draganić, predsjednik Općinskog vijeća,  

              Ivan Jedvaj, član, 

              Mirko Ranogajec, član, 

              Darko Bukvić, član,        

              Zdenko Brodar, član,  

              Željko Cvrtila, član, 

              Sara Gašparić, nova članica. 

                    

 Odsutni: Ivan Maligec i Josip Cvilko.  

  

Sjednici je bio prisutan načelnik općine Dario Cvrtila.  

Zapisničar: Ana Kuhar. 

 

 Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić, pozdravio prisutne, 

te pozvao predsjednika Mandatne komisije Mirka Ranogajca da upozna vijećnike sa zahtjevom 

vijećnika Andrije Ranogajca za mirovanje mandata.  

Mirko Ranogajec izvijestio je vijećnike da je Andrija Ranogajec sa liste grupe  birača 

podnio zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih razloga,  a da za vrijeme mirovanja zamijenit će 

ga Sara Gašparić kao prva sljedeća s liste.  

Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić pozvao je Saru Gašparić da položi 

svečanu prisegu. Predsjednik Općinskog vijeća pročitao je prisegu,  a Sara Gašparić je 

odgovorila „prisežem“ i potpisala tekst prisege. 

Prozivkom je utvrđeno da je na sjednici nazočno 7 vijećnika što je većina od ukupnih 9 

članova te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić predložio je sljedeći: 

  

D N E V N I   R E D: 

 

 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine 

Jesenje 

2. Odluka o imenovanju Odbora za Statut i poslovnik 

3. Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun 



  

4. Odluka o imenovanju Komisije za ceste i komunalije 

5. Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća 

6. Odluka o imenovanju Uprave groblja 

7. Odluka o imenovanju Komisije za školstvo, šport i kulturu 

8. Odluka o imenovanju Komisije za udruge 

9. Odluka o imenovanju Komisije za izgradnju dječjeg vrtića 

10. Odluka o I. izmjeni i dopuni proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu 

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna za 2021. godinu 

12. Donošenje I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Jesenje za 2021. godinu 

13. Donošenje I. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Jesenje za 2021. godinu 

14. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2021. 

godinu 

15. Donošenje I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2021. 

godinu 

16. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2021. godinu    

17. Odluka o zaduživanju općine 

18. Sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji s HP – Hrvatskom poštom 

19. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje 

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

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje 

21. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Jesenje  

22. Izvješće o stanju sudskih sporova 

23. Izvješće o stanju izgradnje dječjeg vrtića 

24. Usvajanje Izvještaja o radu i financijskog izvješća DVD-a Gornje Jesenje za 2020. 

godinu, te Plana rada i financijskog plana DVD-a Gornje Jesenje za 2021. godinu 

25. Slobodna riječ. 

 

Zdenko Brodar predlaže da se točka 9. izmijeni na način da glasi: Odluka o imenovanju 

Komisije za dovršetak izgradnje dječjeg vrtića. 

 

Dnevni red uz izmjenu točke 9. Odluka o imenovanju Komisije za dovršetak izgradnje 

dječjeg vrtića sa 7 glasova za jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine 

Jesenje 

 Zdenko Brodar predlaže da se u točci 5. u stavku 2. umjesto „Predlaže bruto 

osnovica u iznosu od 3.890,00 kuna i koeficijent 4,00.“ stavi: „ Za obračun plaće predlaže 

koeficijent 4,00.  Bruto osnovica je određena sukladno Odluci o visini osnovice za obračun 

državnih dužnosnika (Narodne novine broj 151/14) u iznosu od 3.890,00 kuna“.   

 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

 usvaja se skraćeni zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine 

Jesenje uz ispravak predloženih izmjena.  

 

Točka 2. 



  

 Odluka o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik  

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić predlaže sukladno dogovoru sljedeće 

vijećnike: Zdenka Brodar, Ivana Jedvaj i Željka Cvrtila. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 u Odbor za Statut i Poslovnik imenuju se: Zdenko Brodar, za predsjednika, Ivan Jedvaj i 

Željko Cvrtila za članove.  

 

Točka 3. 

 Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun 

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić predlaže: Bukvić Darka za predsjednika, 

Anđelka Draganić i Ivana Maligca za članove.     

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 u Odbor za financije i proračun imenuju se: Darko Bukvić, za predsjednika, Anđelko 

Draganić i Ivan Maligec za članove.  

 

Točka 4. 

 Odluka o imenovanju Komisije za ceste i komunalije 

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić predlaže: Mirka Ranogajca za 

predsjednika, Milana Forjana, Dragutina Košanski, Nenada Kulfa i Željka Cvrtila za članove. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 u Komisiju za ceste i komunalije imenuju se Mirko Ranogajec za predsjednika, Milan 

Forjan, Dragutin Košanski, Nenad Kulfa i Željko Cvrtila za članove. 

 

Točka 5. 

 Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća 

 Anđelko Draganić predlaže Maria Ranogajca, za predsjednika, a Josipa Bosaka i Ivana   

Jedvaja (Mijinog) za članove.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 u Socijalno vijeće imenuju se: Mario Ranogajec, za predsjednika, Josip Bosak i Ivan 

(Mijin) Jedvaj za članove. 

   

Točka 6. 

 Odluka o imenovanju Uprave groblja 

 U upravu groblja predloženi su: Dario Cvrtila, Ana Kuhar i Ivica (Stjepanov) Jedvaj. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

u Upravu groblja imenuju se: Dario Cvrtila, za predsjednika, Ana Kuhar i Ivica 

(Stjepanov) Jedvaj za članove. 

 

Točka 7. 

 Odluka o imenovanju Komisije za školstvo, šport i kulturu 

 U Komisiju predloženi su: Marijan Katalenić, Mario Ranogajec i Sara Gašparić. 



  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 u Komisiju za školstvo, šport i kulturu imenuju se: Marijan Katalenić, za predsjednika, 

Mario Ranogajec i Sara Gašparić za članove. 

 

Točka 8. 

 Odluka o imenovanju Komisije za udruge  

 U komisiju predlažu se Nenad Kulfa za predsjednika, Marijan Katalenić, Anđelko 

Draganić, Josip Pek i Sara Gašparić za članove. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 U Komisiju za udruge imenuju se: Nenad Kulfa, za predsjednika, Marijan Katalenić, 

Anđelko Draganić, Josip Pek i Sara Gašparić za članove.  

 

Točka 9. 

 Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dovršetak izgradnje dječjeg vrtića  

 Za članove Komisije predlažu se: Zdenko Brodar za predsjednika, Ivica (Stjepanov) 

Jedvaj, Ivan (Milanov) Jedvaj, Ivan Maligec i Anđelko Draganić za članove.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

U Komisiju za dovršetak izgradnje dječjeg vrtića imenuju se: Zdenko Brodar za 

predsjednika, Ivica (Stjepanov) Jedvaj, Ivan (Milanov) Jedvaj, Ivan Maligec i Anđelko Draganić 

za članove.   

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić predložio je stanku, pozvao imenovane 

članove Odbora za financije i proračun da razmotre I. izmjene i dopune Proračuna Općine 

Jesenje za 2021. godinu. Nakon stanke vijeće je nastavilo sa radom.  

 

Točka 10. 

 Donošenje Odluke o I. izmjeni i dopuni proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu 

 Predsjednik Odbora za financije i proračun Darko Bukvić konstatira da je Odbor 

razmotrio izmjene i dopune proračuna te predlaže Vijeću na donošenje. Predlaže da načelnik 

općine Dario Cvrtila pojasni stavke koje su se mijenjale. 

 Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da se izvode radovi na završetku dječjeg vrtića u 

Gornjem Jesenju, a da nisu proračunom osigurana dostatna financijska sredstva za plaćanja 

dobavljačima. Postoji mogućnost da ćemo biti sankcionirani od strane Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ukoliko kao investitor ne izvršavamo svoje obveze.  

Općina će se morati zadužiti za navedeni kapitalni projekt, a zaduženje mora biti planirano u 

proračunu. Situacija je nastala zbog nečinjenja, aljkavosti i lošeg vođenja projekta.  Ostale 

lokalne jedinice su se isto zaduživale za takve velike kapitalne projekte. Pregovorom sa bankom i 

uz pomoć predsjednika Općinskog vijeća Anđelka Draganića uspjelo se ishoditi povoljne uvjete 

kreditiranja.  

 Zdenko Brodar predlaže da se općina zaduži, zatvori financijsku konstrukciju i planira 

realan proračun. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić predlaže da se nakon dobivenih sredstva 

od strane Agencije, vrati dio dugovanja kredita. Konstatira da je rok plaćanja situacija prema 

izvođaču radova mjesec dana te da je izvornim proračunom trebalo sve planirati. 



  

 Željko Cvrtila napominje da je to velika rata a da treba planirati sredstva i za 

funkcioniranje vrtića nakon otvaranja. 

 Načelnik općine Dario Cvrtila smatra da je vrtić ekonomski neisplativ, izgrađen na krivoj 

lokaciji zbog čega su nastali veliki troškovi sanacije klizišta a prijete nam i veliki iznosi odšteta 

prema mještanima kojima je učinjena šteta. Uspoređivanjem cijene koštanja same izgradnje 

vrtića, drugi su za približno istu cijenu gradili vrtiće za 150 djece, a mi za 50 djece. Cijena 

hladnog pogona iznosi oko 1,5 milijuna kuna. Da bi uštedjeli ići će se u dogovor sa Gradom 

Krapina, da naš vrtić bude podružnica gradskog vrtića „Gustav Krklec“ Krapina. Vrtić mora biti 

u funkciji minimalno 5 godina jer u protivnom moramo vratiti sredstva dobivena od EU fondova. 

Najveća stavka troška su socijalna prava koja ne namjeravamo smanjivati.  

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić konstatira da se i kod same prijave 

projekta navelo da će vrtić funkcionirati kao podružnica. 

 Načelnik općine Dario Cvrtila napominje da u opremi nisu predviđena didaktička 

pomagala, a projektantica nije predvidjela niti klima uređaje, što će se morati naknadno nabaviti 

iz vlastitih sredstva.     

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 o I. izmjeni i dopuni proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu.  

 

Točka 11. 

 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu  

 Prijedlog Odluke s obrazloženjem vijećnici su primili u materijalima.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu.  

  

Točka 12. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Jesenje za 2021. godinu 

 Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnike da se programi mijenjaju sukladno 

izmjenama stavki u proračunu.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Jesenje za 2021. godinu. 

 

Točka 13. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Jesenje za 2021. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Jesenje za 2021. godinu. 

  

Točka 14. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2021. 

godinu  



  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2021. 

godinu. 

 

Točka 15. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2021. 

godinu  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2021. 

godinu. 

 

Točka 16. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2021. godinu  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2021. godinu. 

 

Točka 17. 

Odluka o zaduživanju općine   

Načelnik općine Dario Cvrtila predlaže da se općina zaduži za 7.000.000,00 kuna na 7 

godina, uz kamatu od 0,9 %. Tražili smo i ponudu na 10 godina. Timskim radom uz pomoć 

predsjednika Vijeća kod pregovora s bankom uspjelo se uštedjeti. 

  Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić smatra da ako je interes općine svatko 

treba pomoći. 

Sara Gašparić predlaže da se u obrazloženju pročelnice isprave pravopisne greške. 

Željko Cvrtila pita što ako se ne dobije suglasnost za dobivanje kredita. 

Načelnik općine Dario Cvrtila napominje da za projekte financirane iz sredstva EU 

suglasnost izdaje ministar i uvjeti su povoljniji što se tiče same suglasnosti.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o kreditnom zaduženju općine.  

 

Točka 18. 

 Sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji s HP – Hrvatskom poštom 

 Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnike s prijedlogom predstavnika Hrvatske 

pošte. Budući da je poslovnica u Gornjem Jesenju nerentabilna u cilju očuvanja poštanskog 

ureda predlaže da vijeće prihvati prijedlog ugovora kojim bi se općina obvezala za financiranje 

troškova poštarine za plaćanje po uplatnicama izdanih od strane općine. Predstavnici pošte 

smatraju da će se na taj način povećati obim posla poslovnice. Trošak općine iznosio bi oko 

4.500,00 kuna. 

 Ivan Jedvaj smatra da to nije neki veliki trošak općine, a poslovanje poštanskog ureda u 

Jesenju je bitno za mještane.    

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 



  

 prihvaća se prijedlog Hrvatske pošte o poslovnoj suradnji i ovlašćuje načelnik za potpis 

ugovora. 

 

Točka 19. 

 Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje 

 Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da je donošenje nove Odluke samo formalnost, 

usklađenje sa zakonom, a da se ništa bitno ne mijenja.  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje. 

 

Točka 20. 

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

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje 

 Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnike da smo imali upravni nadzor te je 

potrebno uskladiti pravne akte s izmjenama i dopunama zakona. Zakonom o plaćama lokalnih 

službenika i namještenika je određeno da polazni koeficijent iznosi 1,00. Budući da spremačica 

ima manje potrebno je isti uskladiti sa zakonom.      

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje. 

 

Točka 21. 

 Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Jesenje  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Jesenje.  

 

Točka 22. 

 Izvješće o stanju sudskih sporova   

 Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnike da općina trenutno vodi četiri sudska 

spora. Smatra da nam niti jedan nema opravdanja. Sudski spor za neplaćene račune za odvoz 

otpada nema argumenata i računi će se morati platiti, uz dodatne troškove kamata i sudskih 

troškova. Da izbjegnemo daljnje troškove pokušat će se dogovoriti plaćanje nagodbom. Što se 

tiče naplate ekološke naknade od strane Krakoma, sud smo izgubili i pitanje je da li će se ista 

naplatiti. Postoji mogućnost potraživanja Krakoma za vraćanje sredstva koja su nam uplatili 

proteklih godina. Ukoliko idemo u nagodbu kod sudskog spora postoji mogućnost da nas optuže 

za pogodovanje. Pitanje je kako se izvući na najjeftiniji način iz pravne situacije. Bivši načelnik 

za troškove pravnika potrošio je skoro 100.000,00 kuna. Za naknadu štete kod izgradnje vrtića 

vode se dva sudska spora. Promijenit će se odvjetnički ured za zastupanje koji je stručan za temu 

odšteta koji će uvesti u postupak i odgovornost stručnih osoba zaduženih kod izgradnje vrtića 

(projektanta, nadzornog inženjera). Nakon završetka sudskog procesa od njih će se tražiti povrat 

sredstva izgubljenih u sudskom procesu. Malogorski Vlado nije pokrenuo sudski spor i s njim će 

se pokušati dogovoriti iznos oko naknade štete. Polovicu bi platila općina, a polovicu izvođač 

radova. 



  

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić smatra da do sudskih sporova nije 

trebalo doći, oštećeni bi pristali na dogovor, ali od strane općine nije bilo kontakata. 

 Ivan Jedvaj pita zašto općina nije aktivirala policu osiguranja. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić odgovara da se moglo riješiti, ali od 

strane općine nije bilo volje. 

 

Točka 23. 

 Izvješće o stanju izgradnje dječjeg vrtića 

Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnike s problematikom oko izgradnje 

dječjeg vrtića. U četvrtak je koordinacija, nemamo vremena jer vrtić mora biti završen u roku. 

Što se tiče plaćanja, dug prema izvođaču radova je za IX. i X. situaciju. Dio IX. situacije smo 

platili zadnjim novcima (350.000,00 kn), a Ministarstvo za regionalni razvoj i fondova EU nam 

je doznačilo 400.000,00 kuna što smo također proslijedili izvođaču radova. Trebamo hitno 

poduzeti radnje oko dobivanja kredita kako bi mogli izvršiti svoje obveze prema izvođaču 

radova. Do 15. 08. treba biti izvršen tehnički pregled. Napominje da uvijek ima problema na 

terenu koji su im opravdanje za kašnjenje.    

 

Točka 24. 

 Usvajanje Izvještaja o radu i financijskog izvješća DVD-a Gornje Jesenje za 2020. 

godinu, te Plana rada i financijskog plana DVD-a Gornje Jesenje za 2021. godinu 

 Izvješća su vijećnici primili u materijalima.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 usvaja se Izvještaj o radu i financijska izvješća DVD-a Gornje Jesenje za 2020. godinu, te 

Plana rada i financijski plan DVD-a Gornje Jesenje za 2021. godinu 

 

Točka 25. 

 

 Slobodna riječ 

 Sara Gašparić predlaže da se pokrene postupak za novi saziv Savjeta mladih. 

 Željko Cvrtila pita da li se komunalni otpad iz Zaboka i Krapinskih Toplica vozi na 

deponij u Gorjak bez naknade prema općini. 

 Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da nije donesen novi Pravilnik kojim bi bila 

definirana ekološka naknada. Dogovoreno je da susjedne općine od nove godine planiraju u 

proračunima sredstva za tu namjenu. Bivši načelnik Općine Jesenje Andrija Ranogajec nije htio 

potpisati ugovor o sanaciji deponija otpada Gorjak. Mi smo trebali biti prvi, kao inicijatori 

sanacije, budući da je deponij na našem području.  Načelnik općine također napominje da Općina 

Jesenje nema nikakve projektne dokumentacije za natječaje, a to je ogroman dio posla koji treba 

odraditi da bi se mogli kandidirati za sredstva. 

 Željko Cvrtila pita da li se može zabraniti dovoz komunalnog otpada na deponij u 

Gorjaku. 

 Zdenko Brodar odgovara da je to malo teže, jer je zemljište u vlasništvu Krakoma. Što se 

tiče ekološke naknade, bili su spremni plaćati, ali je bivši načelnik predložio nerealni iznos. 

 Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnike da za proslavu dana općine nisu 

postojali planovi. Zbog epidemioloških mjera nije se išlo u održavanje koncerata. Udruge su bile 

nositelji aktivnosti po danima. 

 Željko Cvrtila predlaže da se održavaju šumski putovi, da svaki vlasnik čisti za svojim 

zemljištem.  



  

 Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da kod uređenja istih najveći problem su 

imovinsko pravni odnosi. Smatra da treba sklopiti ugovor za održavanje na četiri godine kako bi 

izvođač mogao planirati nabavku stroja i opreme.  

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić predlaže da se raspiše natječaj za 

zimsku službu i za košnju trave. 

 Željko Cvrtila smatra da i vlasnici zemljišta trebaju čistiti za svojim. 

 Načelnik Dario Cvrtila konstatira da za poljoprivrednog redara se opet ide po istom 

modelu s Gradom Krapina i susjednim općinama. 

 Sara Gašparić predlaže da Katalenić očisti parcele koje se ne održavaju, a da vlasnici 

plate.    

 Zdenko Brodar konstatira da pola vlasnika upisanih u zemljišne knjige je mrtvo i pitanje 

je koga se može ovršiti. 

 Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnike s problemom klizišta u Donjem 

Jesenju u zaseoku Kovačeci. Općina je raspisala natječaj za istražne radove. Geološki institut 

prati 5 klizišta sa područja općine, a prioritet im je klizište u zaseoku Kovačeci. Sve su označili i 

uvrstit će ih u EU projekte. Za sanaciju potrebna su ogromna sredstva, kojih općina nema. 

Vjerojatno će trebati iseliti mještane. Potres je dodatno ubrzao klizanje tla.    

Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić zaključio je sjednicu u 21,43 sati.   

     

 Zapisničar:                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                       Anđelko Draganić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


