
                      

                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:024-01/23-01/2 

URBROJ:2140-15-01-23-1 

Gornje Jesenje, 27. siječnja 2023. god. 

 

Skraćeni zapisnik 

 sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 27. siječnja 2023. godine u 18 

sati u vijećnici Doma kulture.  

 

 Prisutni:Anđelko Draganić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Jesenje, 

              Mirko Ranogajec, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća,  

              Darko Bukvić, član,        

              Ivan Maligec, član 

              Ivan Jedvaj, član, 

  Sara Gašparić, članica, 

  Stjepan Kovačec, član, 

  Nenad Kulfa, član (pridružio se sjednici nakon 1. točke dnevnog reda).   

 Odsutni: Josip Cvilko.     

Sjednici je bio prisutan načelnik općine Dario Cvrtila, pročelnica Dubravka Leljak Hršak.  

Zapisničar: Ana Kuhar. 

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

te utvrdio  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 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje, 

2. Donošenje Odluke o usvajanju strategije razvoja pametne općine za razdoblje do 2026., 

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada Gorjak, 

4. Donošenje odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi 

u k.o. Jesenje, 

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje, 

6. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o koeficijentima složenosti poslova 

radnih mjesta u Dječjem vrtiću Jesenje 

7. Slobodna riječ. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić dao je dnevni red na glasanje.  

Općinsko Vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za usvojilo je dnevni red. 

  

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za  donosi   

  



  

ODLUKU 

usvaja se skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje. 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametne općine za razdoblje do 2026., 

U postupku donošenja Strategije provedeno je savjetovanje s javnošću u razdoblju od 22. 

prosinca 2022. godine do 21. siječnja 2023. godine. Nije pristigla niti jedna primjedba, prijedlog 

i mišljenje zainteresirane javnosti. Nije bilo dostavljenih očitovanja. 

Vijećnik Nenad Kulfa se pridružio sjednici. 

 Načelnik općine Dario Cvrtila predlaže da se usvoji Strategija jer nam je ista potrebna 

kod prijave na natječaje zbog dobivanja dodatnih bodova.  

 Ivan Maligec smatra da je potrebno da općina ima Strategiju razvoja, ali prilagođenu 

razvoju Jesenja, a ne da sve Strategije gradova i općina imaju uglavnom isti tekst a razlika je 

samo u podacima o općini koji su ionako poznati drugom dokumentacijom.    

  Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

 donosi se Strategija razvoja pametne općine za razdoblje do 2026., godine.      

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada Gorjak, 

 Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da je trgovačko društvo Krakom d.o.o. Krapina 

donijelo Odluku kojom definira novu cijenu odlaganja otpada, te je potrebno našu Odluku 

uskladiti sa novom cijenom. Napominje da je većina jedinica lokalne samouprave sklopila s 

Općinom Jesenje ugovor, ali ima i onih koje nisu prihvatile sklapanje ugovora te se njima račun 

izdaje na temelju Odluke.        

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 o izmjeni i Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada Gorjak.    

  

Točka 4. 

Donošenje odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi 

u k.o. Jesenje  

Načelnik Dario Cvrtila predlaže donošenje Odluke jer bi se time izbjeglo davanje 

suglasnosti kod radova na uređenju klizišta uz nerazvrstane ceste čime bi se skratila procedura. 

Napominje da je potrebno ucrtati stvarno stanje jer mnoge prometnice ili nisu ucrtane ili su 

ucrtane krivo, odnosno stvarno stanje cesta na pojedinim mjestima se razlikuje  i desetak metara. 

Cilj općine je ucrtati sve nerazvrstane ceste, čime bi omogućili uvjete za buduće prijavljivanje na 

natječaje za rekonstrukciju i sanaciju. 

Stjepan Kovačec napominje da se i šumska cesta ucrtala najviše iz razloga da se može 

sanirati iz sredstva dobivenih putem natječaja. Podržava prijedlog načelnika     

Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić dao je prijedlog na glasanje. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Jesenje.  

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje, 



  

Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnika da općina provodi program „Zaželi 

za Općinu Jesenje“, zapošljava 10 žena, a potrebno je zaposliti i voditelja programa. Budući da 

iznosi plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje zaostaju za susjednim općinama i 

više od 200 eura, za djelatnike bez staža iznosi malo više od minimalne plaće, predlaže da se 

usvoje novi koeficijenti čime bi se približilo ostalima.      

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

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

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje.    

     

Točka 6. 

Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o koeficijentima složenosti poslova 

radnih mjesta u Dječjem vrtiću Jesenje 

Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da su prijedlozi koeficijenata za djelatnike 

dječjeg vrtića sukladni susjednim lokalnim jedinicama. Napominje da će u  početku biti manji 

iznosi za plaće, a kasnije će se vidjeti kako će sve to skupa funkcionirati. Također napominje da 

su odgojitelji deficitarna zanimanja, kasnije se mogu javiti i učitelji razredne nastave i dadilje. 

Ivan Maligec je mišljenja da smo sve to znali i prije, da će vrtić biti velik trošak, ali da 

sad je vrtić tu i treba ga što prije otvoriti. Zaposliti treba nužno osoblje, a za ostale poslove (npr. 

logopeda) sklopiti ugovore.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 8 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o koeficijentima složenosti poslova 

radnih mjesta u Dječjem vrtiću Jesenje.  

 

Točka 7. 

 

Slobodna riječ 

Stjepan Kovačec je pitao kad će se otvoriti Dječji vrtić Jesenje. 

Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnike da je na mjesto ravnatelja dječjeg 

vrtića imenovana Jelena Crnek. Do sada je radila u dječjem vrtiću u Svetom Križu Začretju. Ima 

deset godina radnog iskustva i aktivna je i na drugim područjima s radom u kojem su uključena 

djeca. Ravnatelj raspisuje natječaj i za drugo osoblje, prvo za domara i čistačicu a zatim i za 

ostale. Cijena boravka djece u vrtiću treba se formirati na temelju realnih troškova. Cijene 

energenata u zadnje vrijeme su porasle, a predviđanja su da će rasti i dalje. Ravnateljica predlaže 

i druge aktivnosti djece, npr. ljetni kampovi, rad sa nadarenom djecom i slično. 

Ivan Maligec konstatira da u Jesenju nemamo ništa osim što mora biti.  Jedina događanja,   

okupljanja i edukaciju provode udruge, svaka iz svojeg područja. Osnovna škola do sad nije bila 

uključena u lokalnu zajednicu.   

 Načelnik Dario Cvrtila konstatira da nam je cilj imati najkvalitetniji vrtić. Također 

napominje da i novi ravnatelj osnovne škole se trudi, ima viziju i planira nove aktivnosti.   

 Sara Gašparić predlaže da se osnuje Savjet mladih budući da je bivšem istekao mandat.    

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić zaključio je sjednicu u 19,17 sati.

        Zapisničar:                                                                     PREDSJEDNIK 

                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA                                         

 Ana Kuhar                                                                      Anđelko Draganić 


