
                      

                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/21-01/55 

URBROJ:2140/05-01-21-1 

Gornje Jesenje, 29. prosinca  2021. god. 

 

Skraćeni zapisnik 

 sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 29. 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 

              Stjepan Kovačec, član, 

  Ivan Jedvaj, član, 

  Sara Gašparić, članica (pridružila se sjednici na 14. točki dnevnog reda). 

 Odsutni: Josip Cvilko, član.    

  

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 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu   

3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine 

Jesenje za 2021. godinu 

4. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Jesenje za 2021. godinu 

5. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 

2021. godinu 

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

7. Odluka o raspoređivanju sredstva iz Proračuna Općine Jesenje za financiranje političkih 

stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću u 

razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine 

8. Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2022. godinu 

9. Analiza sustava civilne zaštite Općine Jesenje u 2021. godini 



  

10. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu 

11. Godišnji Plan provedbenih aktivnosti zaštite od požara 

12. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

13. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija dječjeg igrališta, izgradnja 

nadstrešnice i parkirališnog prostora (dopuna dnevnog reda) 

14. Slobodna riječ. 

 

Dnevni red s dopunom jednoglasno sa 7 glasova za je usvojen. 

 

Točka 1.  

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

usvaja se skraćeni zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 

Točka 2. 

 Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu 

 Predsjednik Odbora za financije i proračun Darko Bukvić konstatira da se Odbor sastao i 

razmotrio prijedlog, utvrdio da je glavna izmjena zbog kredita koji je ostvaren u manjem iznosu 

nego što je bilo planirano. 

 Ivan Maligec suglasan je sa predloženim izmjenama i dopunama, nema drastičnih 

izmjena, a rješavaju se naslijeđeni problemi od prošlih godina.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

 donosi se II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu.   

 

Točka 3. 

 Donošenje II. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine 

Jesenje za 2021. godinu 

 Načelnik općine Dario Cvrtila napominje da izmjene Programa su sukladne izmjenama u 

Proračunu.     

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donose se II. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine 

Jesenje za 2021. godinu.    

 

Točka 4. 

Donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Jesenje za 2021. godinu 

          

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donose se II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Jesenje za 2021. godinu.    

 

Točka 5. 



  

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

2021.godinu 

  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donose se II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2021. 

godinu. 

 

Točka 6. 

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

 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donose se II. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2021. godinu 

 

Točka 7. 

Odluka o raspoređivanju sredstva iz Proračuna Općine Jesenje za financiranje političkih 

stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću u razdoblju od 

1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine 

 Načelnik općine Dario Cvrtila predlaže da se donese Odluka kako bi se mogla isplatiti 

sredstva političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača sukladno rezultatima 

izbora za drugu polovicu godine.           

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o raspoređivanju sredstva iz Proračuna Općine Jesenje za financiranje političkih stranaka 

i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću u razdoblju od 01. srpnja 

do 31. prosinca 2021. godine.    

 

Točka 8. 

 Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2022. godinu 

 Pročelnica Dubravka Leljak Hršak predlaže da se usvoji Program sukladno zakonu za 

utrošak sredstva. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donosi se Program utroška šumskog doprinosa za 2022. godinu. 

 

Točka 9. 

Analiza sustava civilne zaštite Općine Jesenje u 2021. godini 

 Načelnik općine Dario Cvrtila napominje da sustav ima veće obveze radi pandemije. 

 Ivan Maligec se nada da neće biti nekih većih problema ili nepogoda. 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 usvaja se Analiza sustava civilne zaštite Općine Jesenje u 2021. godini.  

 

Točka 10. 

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu 



  

 Načelnik općine Dario Cvrtila se nada da će predviđena sredstva biti dostatna za 

financiranje sustava civilne zaštite.          

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu     

 

Točka 11. 

Godišnji Plan provedbenih aktivnosti zaštite od požara 

  Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da je DVD Gornje Jesenje nositelj aktivnosti 

zaštite od požara, a da će doći do promjena u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Krapina. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donosi se Plan provedbenih aktivnosti zaštite od požara. 

 

Točka 12. 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

Zdenko Brodar predlaže da se ubuduće iskažu u tablicama podaci za nova razdoblja, 

pogotovo jer se klima zadnjih godina promijenila (sušna razdoblja). 

 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.  

 

Točka 13. 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija dječjeg igrališta, izgradnja 

nadstrešnice i parkirališnog prostora  

 Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnike s projektom rekonstrukcije dječjeg 

igrališta, izgradnje nadstrešnice i parkirališnog prostora.          

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija dječjeg igrališta, izgradnja nadstrešnice 

i parkirališnog prostora.     

 

Točka 14. 

 Slobodna riječ 

 Zdenko Brodar upoznao je vijećnike s oštećenjem prilazne nerazvrstane ceste na glavnu 

cestu kod njegove kuće. Budući da se na cesti stvorilo ulegnuće onemogućen je promet osobnim 

automobilima. 

 Ivan Maligec napomenuo je da su problem jake podzemne vode. 

Sara Gašparić pridružila se sjednici Općinskog vijeća. 

 Načelnik Dario Cvrtila upoznao je vijećnike s aktivnostima oko uvođenja naplate 

ekološke naknade. Osvrnuo se na 6 mjeseci mandata i na preuzeto stanje. Napomenuo je da je 

financijska situacija loša. Otvaranje novog dječjeg vrtića iziskuje detaljnu financijsku analizu 

nakon koje će se donijeti konačna odluka. 

 Ivan Maligec predlaže da se uputi dopis sakupljačima komunalnog otpada da prekinu sa 

uslugom u jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) koji  nisu voljni plaćati 

naknadu, a istu su obvezni prema zakonu. Također smatra da je cijena odvoza sa groblja 



  

previsoka. Što se tiče dječjeg vrtića vijećnici nisu bili obaviješteni niti o čemu, kad su pitali 

dobili su odgovor da sve ide po planu i programu. Treba tražiti odgovornost i pokrenuti postupak 

protiv svih koji su uključeni.       

 

   

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić zaključio je sjednicu u 19,30 sati.   

     

 Zapisničar:                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                       Anđelko Draganić 


