
                      

                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:024-02/22-01/14 

URBROJ:2140-05-01-22-1 

Gornje Jesenje, 27. prosinca 2022. god. 

 

Skraćeni zapisnik 

 sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 27. prosinca 2022. 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 na 2. točci dnevnog reda).   

 Odsutni: Josip Cvilko.     

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

i Ivan Habjanec.  

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 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje Proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 

godinu  

3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2023. godine 

4. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godine 

5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godine 

6. Program javnih potreba u kulturi 

7. Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2023. godinu 

8. Program socijalne skrbi Općine Jesenje za 2023. godinu 

9. Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2023. godinu  

10. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje 

11. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje za 

2023. godinu 

12. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje za 

2023. godinu 

13. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Jesenje za 2023. 

godinu  



  

14. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Općine Jesenje za 

razdoblje od 2023. do 2025. godine 

15. Godišnji plan davanja koncesije na području Općine Jesenje za 2023. godinu 

16. Odluka o uključivanju Općine Jesenje u realizaciju projekta kupnje poslovno – 

skladišnog prostora za Gradsko društvo Crvenog križa Krapina 

17. Donošenje Zaključka o ovlaštenju načelnika za poduzimanje svih potrebnih radnji radi 

prijenosa upravljanja vodoopskrbnim sustavom Gornje i Donje Jesenje 

18. 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 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

usvaja se skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje. 

 

Točka 2. 

 Donošenje Proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 

godinu   

 Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da je Odbor za financije i proračun razmotrio  

prijedlog Proračuna s projekcijama i obrazloženje. Prezentirao je planirano po stavkama, a 

posebno se osvrnuo na važnije programe i projekte.   

 Nenad Kulfa pridružio se sjednici Vijeća. 

 Ivan Maligec pita da li se i dalje financira sanacija deponija Gorjak. 

 Ivan Habjanec odgovara da se financira prema novom projektu što iziskuje veće učešće 

općine. 

 Ivan Maligec predlaže da pročelnica provjeri da li na taj način možemo zakonski 

financirati religiju, a pogotovo obrazovanje budući da je osnovna škola proračunski korisnik 

drugog proračuna ili se trebaju javiti na natječaj. Posebno se osvrnuo na stanje ceste Gornje 

Jesenje – Donje Jesenje odnosno na širinu ceste kod Janžekov. Predlaže da se pokuša otkupiti 

stara kuća u kojoj je stanovao pokojni Valent Janžek i dio čestice u vlasništvu Sitar Željka. 

Pohvalio je prijedlog proračuna i nada se da će se isti ostvariti u što boljem postotku. Napominje 

da je bivši načelnik odradio na način da je općina izgubila prihode, a da sadašnja oporba 

podržava razvoj i neće opstruirati rad većine.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

 donosi se Proračun Općine Jesenje za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 

godinu s obrazloženjem.     

 

Točka 3. 

 Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu   

 Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da što se tiče prihoda i rashoda moramo biti 

zadovoljni. Vratili smo dio kredita i smanjili ratu. Prijavili smo što smo najviše mogli projekata 

do gornje granice mogućnosti.      

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 



  

 o izvršenju Proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu.    

  

Točka 4. 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godine 

Načelnik Dario Cvrtila konstatira da sve što se odnosi na komunalnu infrastrukturu već je 

rečeno kod obrazloženja stavki proračuna.   

Stjepan Kovačec smatra da su ceste svake godine u lošijem stanju pogotovo jer nema 

kanala uz ceste i propusta za površinsku vodu. Voda se upijala na makadamu, a sad ide po asfaltu 

i stvara klizišta. Također predlaže postavku senzora na lampe javne rasvjete na način da svijetli 

svaka četvrta ili peta, što bi predstavljalo veliku uštedu električne energije  

Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić dao je prijedlog Programa na glasanje. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

donosi se Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 

2023. godinu.  

 

Točka 5. 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godine 

Načelnik općine Dario Cvrtila napomenuo je da se troškovi groblja ne pokrivaju iz 

naknada za održavanje groblja, da prihodi nisu dostatni.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jesenje za 2023. godinu    

     

Točka 6. 

Program javnih potreba u kulturi 

Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da je nužno sanirati oštećenja na domu kulture, 

a planira se i ugradnja lifta za što bi se javili na natječaj za dodjelu sredstva, kao i za uređenje 

spomenika u Gornjem Jesenju. Također se planira i postavka solarnih panela na dom.  

Ivan Maligec predlaže da se solarni paneli postave i na vatrogasni dom čime bi se možda 

i zadovoljile potrebe za električnom energijom za javnu rasvjetu. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2023. godinu.  

 

Točka 7. 

Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2023. godinu 

Načelnik općine Dario Cvrtila osvrnuo se na planirane programe oko uređenja dječjih 

igrališta.  

Nenad Kulfa konstatira da bi trebalo sanirati igralište u Donjem Jesenju da bude sigurnije 

za djecu.  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

donosi se Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2023. godinu.  

 

Točka 8.  

Program socijalne skrbi   



  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

donosi se Program socijalni skrbi Općine Jesenje za 2023. godinu.  

  

Točka 9. 

Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2023. godinu  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Program utroška šumskog doprinosa za 2023. godinu.   

 

Točka 10. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 prihvaća se analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje za 2022. 

godinu.  

 

Točka 11. 

Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje za 

2023. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje  za 

2023. godinu.  

 

Točka 12. 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje za 

2023. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za području Općine 

Jesenje za 2023. godinu.  

Točka 13. 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Jesenje za 2023. 

godinu  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje općine Jesenje za 

2023. godinu. 

 

Točka 14. 

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Općine Jesenje za 

razdoblje od 2023. do 2025. godine 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 



  

ODLUKU 

donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Općine Jesenje 

za razdoblje od 2023. do 2025. godine. 

 

Točka 15. 

 Godišnji plan davanja koncesije na području Općine Jesenje za 2023. godinu 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Godišnji plan davanja koncesije na području Općine Jesenje za 2023. godinu. 

 

Točka 16. 

Odluka o uključivanju Općine Jesenje u realizaciju projekta kupnje poslovno – 

skladišnog prostora za Gradsko društvo Crvenog križa Krapina 

 Načelnik općine Dario Cvrtila napominje da bi Gradsko društvo Crvenog križa Krapina 

realizacijom projekta kupnje poslovno-skladišnog prostora objedinilo svoje uredske i skladišne 

prostore. Zatvorio bi se stari kredit i sufinanciranjem novog općina ne bi imala puno veće 

izdatke. 

 Ivan Maligec smatra da bi trebalo podržati prijedlog Crvenog križa Krapina, a pogotovo 

jer su dolaskom novog ravnatelja jedni od najboljih i imaju brojne aktivnosti. 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o uključivanju Općine Jesenje u realizaciju projekta kupnje poslovno-skladišnog prostora 

za Gradsko društvo Crvenog križa Krapina. 

 

Točka 17. 

Donošenje Zaključka o ovlaštenju načelnika za poduzimanje svih potrebnih radnji radi 

prijenosa upravljanja vodoopskrbnim sustavom Gornje i Donje Jesenje 

 Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnike da prema Zakonu o vodama općina 

ne može vršiti opskrbu pitkom vodom i da bi bilo najprihvatljivije da se upravljanje ustupi 

trgovačkom društvu KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina. Sazvana je 

javna tribina, odaziv je bio dobar i većina shvaća problematiku, osim pojedinaca. Naknadu za 

razvoj određivala bi općina i sredstva skupljena na području općine trošila bi se za našu 

vodovodnu infrastrukturu. 

 Ivan Maligec osvrnuo se na prošlost upravljanja i održavanja vodovodne infrastrukture i 

napomenuo da je obišao svaki metar mreže, svaki objekt i zna koliko se u vodovod uložilo 

proteklih godina. Naš vodovod je jedan od boljih jer je održavan i izvršena obnova. Ova godine 

bila je velika suša i niti jedan dan nije bilo nestašice pitke vode. Što se tiče kvalitete vode jedna 

je od najboljih i ispravna je bez kloriranja, ali nas prisiljavaju na isto. Ja za prijenos upravljanja 

neću glasati iz razloga jer u svakoj predizbornoj kampanji protuargumenti za moju kandidaturu 

za obnašanje dužnosti načelnika bili su da ću vodu dati Krakomu. Nije mi drago da ćemo 

vodovod predati, ali mi je drago da se to desilo za vrijeme vladavine HDZ-a, a mi nikad nismo o 

tome razmišljali. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 7 glasova za i 1 protiv donosi  

 

 ZAKLJUČAK 

 ovlašćuje se općinski načelnik Općine Jesenje Dario Cvrtila mag.rel.int. za poduzimanje 

svih potrebnih radnji radi prijenosa upravljanja vodoopskrbnim sustavom Gornje i Donje Jesenje, 

trgovačkom društvu KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina. 

 



  

Točka 18. 

Slobodna riječ 

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

 Načelnik Dario Cvrtila odgovara da potrebne radnje oko otvaranja teku prema planu i da 

će se raspisati natječaj za ravnatelja, a nakon toga i za ostale djelatnike.       

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić zaključio je sjednicu u 19,57 sati.

     Zapisničar:                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA                                         

 Ana Kuhar                                                                      Anđelko Draganić 


