
                      

                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/21-01/52 

URBROJ:2140/05-01-21-1 

Gornje Jesenje, 16. prosinac  2021. 

 

Skraćeni zapisnik 

 sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 16. prosinca 2021. godine u 18 

sati u vijećnici Doma kulture.  

 

 Prisutni: Anđelko Draganić, predsjednik Općinskog vijeća,  

              Mirko Ranogajec, član, 

              Darko Bukvić, član,        

              Zdenko Brodar, član,  

              Ivan Maligec, član 

              Sara Gašparić, članica. 

    Stjepan Kovačec, novi član. 

 Odsutni: Josip Cvilko, član i Ivan Jedvaj, član.   

  

Sjednici je bio prisutan načelnik općine Dario Cvrtila.  

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 Općine Jesenje Anđelko Draganić pozvao je prisutne koji 

su minutom šutnje odali počast preminulom vijećniku Željku Cvrtila. 

  

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić predložio je sljedeći: 

  

D N E V N I   R E D: 

 

1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija općinskog vijećnika 

2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

3. Donošenje Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. 

godinu s Planom razvojnih programa   

4. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu 

5. Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Jesenje za 2022. godinu 

6. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jesenje za 2022. godinu 

7. Program javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2022. godinu 

8. Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2022. godinu 

9. Program socijalne skrbi Općine Jesenje za 2022. godinu 

10. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa potpora u poljoprivredi na području Općine 

Jesenje za razdoblje od 2016. do 2020. godine 



  

11. Odluka o načinu plaćanja naknade za korištenje odlagališta otpada Gorjak na području 

Općine Jesenje 

12. Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se na području Općine Jesenje obavlja 

na temelju Ugovora o koncesiji 

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

razdoblje od 2022. do 2024. godine 

14. Godišnji plan davanja koncesije na području Općine Jesenje za 2022. godinu 

15. Slobodna riječ. 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 1.  

 Izvješće Mandatne komisije i verifikacija općinskog vijećnika Predsjednik Mandatne 

komisije Mirko Ranogajec izvijestio je vijećnike da umjesto preminulog vijećnika Željka Cvrtila 

sljedeći po redu s kandidacijske liste Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati HNS, 

Socijaldemokratske partije Hrvatske SDP i Hrvatske seljačke stranke HSS je Stjepan Kovačec, 

Donje Jesenje 67A. 

Stjepan Kovačec položio je svečanu prisegu za člana Općinskog vijeća Općine Jesenje. 

Općinsko vijeće Općine Jesenje prima na znanje izvješće Mandatne komisije.  

 

Točka 2. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

 usvaja se skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.   

 

Točka 3. 

 Donošenje Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. 

godinu s Planom razvojnih programa 

 Predsjednik Odbora za financije i proračun Darko Bukvić izvijestio je vijećnike da se 

Odbor sastao, razmotrio stavke proračuna te predlaže Vijeću na donošenje. 

 Načelnik općine Dario Cvrtila pojasnio je da iznos proračuna je velik zbog repova iz 

proteklih godina, a odnosi se uglavnom na aktivnosti oko izgradnje dječjeg vrtića. Pojasnio je i 

ostale planirane stavke gdje su iznosi veći. 

 Ivan Maligec je konstatirao da dok je on bio načelnik u proračunu su planirani kapitalni 

projekti u iznosu oko 80 %. Nema prijedloga na kojoj stavci da se smanje tekući troškovi, budući 

da se problemi reflektiraju iz prošlih godina. Što se tiče javne rasvjete, općina je među prvima 

postavila dio led rasvjete ali se konstatiralo da su svjetiljke preslabe. Treba vidjeti da ne bi došlo 

do uštede na račun kvalitete. Također predlaže da se rasvjeta postavi na groblje. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić konstatira da je vjerojatno do sada došlo 

do napretka u tehnologiji. 

 Načelnik Dario Cvrtila pojasnio planirani projekt kod groblja.     

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Proračun Općine Jesenje za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu s 

Planom razvojnih programa.    

 

Točka 4. 

 Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu          



  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o izvršenju Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu.    

 

Točka 5. 

 Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Jesenje za 2022. godinu  

 Načelnik Dario Cvrtila pojasnio je projekt pješačke staze D74 Dobrenc – LC22013. 

 Ivan Maligec predlaže da općina plaća prijevoz učenika od Osredečki, budući da nema 

nogostupa.  

 Načelnik općine Dario Cvrtila odgovara da na taj način se neće riješiti problem jer i 

mještani koriste državnu cestu kad idu na svetu misu ili u centar općine.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donosi se Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Jesenje za 2022. godinu. 

 

Točka 6. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jesenje za 2022. godinu 

 

Točka 7. 

 Program javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2022. godinu  

          

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2022. godinu.    

 

Točka 8. 

 Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2022. godinu  

  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donosi se Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2022. godinu. 

 

Točka 9. 

 Program socijalne skrbi Općine Jesenje za 2022. godinu 

 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Program socijalne skrbi Općine Jesenje za 2022. godinu 

 

Točka 10. 

 Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa potpora u poljoprivredi na području Općine 

Jesenje za razdoblje od 2016. do 2020. godine   

          

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 



  

 o I. izmjenama i dopunama Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Jesenje 

za razdoblje od 2016. do 2020. godine.    

 

Točka 11. 

 Odluka o načinu plaćanja naknade za korištenje odlagališta otpada Gorjak na području 

Općine Jesenje  

 Načelnik općine Dario Cvrtila napomenuo je da se išlo na sklapanje ugovora sa 

jedinicama lokalne uprave sa čijeg se područja dovozi komunalni otpad. Budući da ugovoru nisu 

još sklopljeni predlaže da Vijeće donese Odluku kako bi se u ovoj godini mogli poslati računi. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 o načinu plaćanja naknade za korištenje odlagališta otpada Gorjak na području Općine 

Jesenje. 

 

Točka 12. 

 Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se na području Općine Jesenje obavlja 

na temelju Ugovora o koncesiji  

 Pročelnica općine Dubravka Leljak Hršak pojasnila je da se donosi nova Odluka iz 

razloga jer se ista mora uskladiti sa zakonom da bi se mogao raspisati natječaj za dodjelu 

koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o određivanju komunalne djelatnosti koja se na području Općine Jesenje obavlja na 

temelju Ugovora o koncesiji. 

 

Točka 13. 

 Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Općine za razdoblje od 

2022. do 2024. godine.   

          

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

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

za razdoblje od 2022. do 2024. godine    

 

Točka 14. 

 Godišnji plan davanja koncesije na području Općine Jesenje za 2022. godinu  

  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donosi se Godišnji plan davanja koncesije na području Općine Jesenje za 2022. godinu.  

 

Točka 15. 

Slobodna riječ 

 Načelnik Dario Cvrtila upoznao je vijećnike sa aktivnostima oko rješavanja problema 

plaćanja izvođaču radova na izgradnji dječjeg vrtića. Okončana situacija premašuje iznos 

ugovorenih radova,  jer su u prijašnjim situacijama plaćeni više izvedeni radovi, a nije sklopljen 

dodatak ugovoru. Bivši načelnik treba se očitovati o navedenom. Također je napomenuo da ćemo 



  

teško završiti poslovnu godinu u pozitivi jer nam kasne sredstva pomoći po projektima. Što se 

tiče ležećih policajca koji su postavljeni po preporuci prometne policije u naselju Malogorski, isti 

će se izvesti sukladno prometnim elaboratom koji je napravljen za taj dio ceste. Budući da je 

cesta u blizini škole i budućeg dječjeg vrtića najvažnija je sigurnost djece. 

 Ivan Maligec predlaže da općina poduzme radnje u svrhu vlastite zaštite da se utvrdi 

odgovornost svih kod izgradnje dječjeg vrtića. Također predlaže da se donese nova Odluka o 

prometu na području Općine Jesenje. Predlaže da se uputi dopis Hrvatskim cestama da se na 

državnoj cesti D74 od zaseoka Maligci do Osredečki radi sigurnosti prometa izgradi most. Pita 

da li općina može izvlastiti nekoga, odnosno oduzeti dio dvorišta. 

 Zdenko Brodar odgovara da se može proglasiti javnim dobrom nerazvrstane ceste u 

postojećim gabaritima. Smatra da bi bilo pošteno proglasiti javni interes i isplatiti pravičnu 

naknadu. 

 Mirko Ranogajec konstatira da na rješenje se može žaliti.  

     

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić zaključio je sjednicu u 20,00 sati.   

     

 Zapisničar:                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                       Anđelko Draganić 


