
                      

                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/21-01/47 

URBROJ:2140/05-01-21-1 

Gornje Jesenje, 03. listopada  2021. 

 

Skraćeni zapisnik 

 sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 03. listopada 2021. godine u 9 

sati u vijećnici Doma kulture.  

 

 Prisutni: Anđelko Draganić, predsjednik Općinskog vijeća,  

              Ivan Jedvaj, član, (prisutan od 5. točke dnevnog reda) 

              Mirko Ranogajec, član, 

              Darko Bukvić, član,        

              Zdenko Brodar, član,  

              Ivan Maligec, član 

              Željko Cvrtila, član, 

              Sara Gašparić, članica. 

 Odsutni: Josip Cvilko, 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 (vijećnik Ivan Jedvaj sjednici se priključio 

kasnije) 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 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu    

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju 

u Gornjem Jesenju 

4. Zaključak o prijedlogu imenovanja suca porotnika Općinskog suda u Zlataru 

5. Donošenje Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Jesenje 

6. Donošenje Odluke o broju učeničkih stipendija i visine iznosa učeničkih i studentskih 

stipendija (dopuna dnevnog reda) 

7. Slobodna riječ. 

 

Dnevni red sa 7 glasova za,  jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 



  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

 usvaja se skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje.   

 

Točka 2. 

 Polugodišnji obračun Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu 

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

razmotrio obračun. Za polugodišnje izvršenje proračuna odgovoran je bivši načelnik, jer je od 

izbora do obračuna prošlo samo mjesec dana. 

 Načelnik općine Dario Cvrtila napominje da nakon stupanja na dužnost načelnika 

uglavnom se bavi plaćanjem obveza naslijeđenim od bivšeg načelnika i prošlog saziva Vijeća. 

Što se tiče potraživanja općine (dugovanja izvođača radova na groblju, potrošača vode, 

obveznika komunalne naknade i korisnika grobnih mjesta), nema većih problema. Što se tiče 

potraživanje od Krakoma, bilo je propusta s naše strane, a vodi se do okončanja postupka dok 

rješenje ne postane pravomoćno. Dugovanja koja imamo u vezi izgradnje vrtića platit ćemo iz 

kredita koji smo realizirali s 01. listopadom.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 usvaja se Polugodišnji obračun Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu.   

 

Točka 3. 

 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju 

u Gornjem Jesenju 

 Načelnik općine Dario Cvrtila napominje da se popust odnosi na naše župljane, a koji 

žive na području Općine Đurmanec. 

 Ivan Maligec smatra da smo popust za njih trebali uvrstiti i prije u Odluku. 

 Zdenko Brodar predlaže da se popust odobri i našim župljanima iz zaseoka Gorupi, a žive 

na području Općine Bednja.     

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o izmjeni i dopuni Odluke o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju u 

Gornjem Jesenju uz dopunu u točki 3., stavak 3. iza riječi Koprivnice Zagorske dodaje se „i 

mještani zaseoka Gorupi u Općini Bednja.“   

 

Točka 4. 

 Zaključak o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru 

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić predlaže da za suca porotnika se 

predloži Marijan Katalenić koji je tu dužnost obavljao i do sada.  

 Ivan Maligec se slaže da ako Marijan Katalenić želi i dalje biti sudac porotnik da ga se 

predloži. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 za suca porotnika predlaže se Marijan Katalenić, Gornje Jesenje 55. 

 

Točka 5. 

 Donošenje Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Jesenje 



  

 Načelnik Dario Cvrtila napominje da se u donošenje novog Pravilnika išlo najviše zbog 

toga da se otklone nejasnoće kod predaje zahtjeva za dobivanje stipendija. Što se tiče učeničkih 

stipendija ostalo je isto, a kod studentskih stipendija maknut je kriterij dobivanja dodatnih 

bodova za sudjelovanje u aktivnostima udruga. Načelno dobro je zamišljeno ali na općinskoj 

razini teško primjenljivo. Realno navedeni kriterij nije nužan za dodjelu stipendija. Studenti koji 

studiraju u udaljenim gradovima ne mogu se toliko posvetiti udrugama i nisu u ravnopravnom 

položaju. Novi pravilnik je pojednostavljen i na temelju istog će se raspisati natječaj. 

 Sara Gašparić smatra da je dobro da se išlo u izmjenu pravilnika jer svaki pravilnik bi se 

trebao primjenjivati probno dvije godine. 

 Željko Cvrtila smatra da mještani koji rade van Republike Hrvatske ne prijavljuju realno 

prihode, ostvaruju prava na temelju tih prijava, a ostali ostaju nepravedno oštećeni. Predlaže da 

se stipendije dodjele svim učenicima srednjih škola. 

 Načelnik Dario Cvrtila konstatira da u ovom trenutku u proračunu Općine Jesenje nema 

osiguranih sredstva za te namjene. 

 Zdenko Brodar predlaže da se smanje bodovi po socijalnim kriterijima. 

 Ivan Maligec konstatira da socijalni kriteriji trebaju biti prioritet. 

 

 Vijećnik Ivan Jedvaj pridružio se sjednici. 

 

 Ivan Maligec konstatira da na početku su se stipendije dodjeljivale svim studentima po 

pravilniku koji je bio jednostavan, a kasnije su studenti sami predložili kriterij prema bodovima. 

Predlaže da se izmijeni u članku 3. stavak 3. umjesto „utvrđuje načelnik“ stavi „odlukom 

utvrđuje Općinsko vijeće“.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donosi se Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Jesenje uz predloženu izmjenu u članku 3. 

stavak 3. umjesto „utvrđuje načelnik“ stavi „donosi odluku Općinsko vijeće“.    

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o broju učeničkih stipendija i visine iznosa učeničkih i studentskih 

stipendija (dopuna dnevnog reda) 

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić predlaže da se za ovu 2021/2022. 

godinu donese odluka da se dodjeljuje 10 učeničkih stipendija mjesečno po 300,00 kuna i svim 

redovnim studentima prema kriterijima u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

U školskoj godini 2021/22. dodijeliti će se 10 učeničkih stipendija. Visina učeničke 

stipendije iznosi 300,00 kuna mjesečno. Pravo na stipendiju imaju svi redovni studenti koji 

zadovoljavaju kriterije, a visina studentske stipendije iznosi 500,00 kuna mjesečno.  

 

Točka 7. 

 Slobodna riječ 

 Načelnik općine Dario Cvrtila podnio je izvješće o radu u proteklom razdoblju od izbora 

na dalje. Napominje da smo realizirali kredit u iznosu od 5.100.000,00 kuna kako bi mogli 

podmiriti obveze prema dobavljačima na ime izgradnje dječjeg vrtića. Razlika između prvotno 

zatraženih sredstva u iznosu od 7.000.000,00 kn i ostvarenog kredita došlo je iz razloga što smo 

u međuvremenu dobili sredstva od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU. Nakon podmirenja svih preostalih troškova na ime izgradnje i 

opremanja dječjeg vrtića eventualno preostala sredstva vratit će se banci. Radovi su završili i u 



  

fazi smo opremanja i sređivanja dokumentacije kako ne bi došlo do penalizacije od strane 

Agencije, jer smo u tom slučaju u ozbiljnim financijskim problemima. U ovom trenutku smo u 

dilemi kako i na koji način vrtić otvoriti, budući da općina nema sredstva za financiranje istog.  

 Načelnik Općine Dario Cvrtila također je upoznao vijećnike s aktivnostima oko naplate 

ekološke naknade za odlaganje komunalnog miješanog otpada na odlagalište u Gorjaku. Poslani 

su ugovori lokalnim jedinicama iz kojih se dovozi otpad i pojedine su spremne potpisati isti. Za 

jedinice lokalne samouprave iz kojih otpad dovozi EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje, ekološku 

naknadu je spreman isti podmirivati u ime tih istih lokalnih jedinica. U tom slučaju Općina 

Jesenje bi se trebala osigurati na više načina za redovnu naplatu ekološke naknade.  

 Načelnik Općine Jesenje Dario Cvrtila također je upoznao vijećnike sa sudskim  

postupcima u tijeku. Sporovi su naslijeđeni. Dug prema Krakomu d.o.o. Krapina za odvoz otpada 

sa područja Općine Jesenje (otpad sa mjesnog groblja i Jedinstvenog upravnog odjela) zbog 

izbjegavanja daljnjih sudskih troškova vansudskom nagodbom je dogovoreno  da će se riješiti u 

ratama unutar godine dana. U sudski spor sa Draganić Marijanom i Katalenić Stjepanom uvest će 

se sudionici u gradnji kao zainteresirane strane (geomehaničar, statičar i projektant) i predložiti 

će im se da na ime svojih pogrešaka podijele trošak odštete.       

 Ivan Maligec konstatira da se i prije razmišljalo o izgradnji dječjeg vrtića, ali da se 

izračunom utvrdilo da će biti problema oko financiranja funkcioniranja istog. Smatra da treba 

utvrditi odgovornost oko svih eventualnih nepravilnosti u izgradnji istog. Oni plaćaju osiguranje 

i treba naplatiti prema odgovornosti ljudi u slučaju penalizacije. Predlaže da se utvrdi 

odgovornost bivšeg načelnika. Nikad nije Vijeću predočio projekte i drugu dokumentaciju što se 

tiče vrtića.  

 Načelnik Općine Jesenje Dario Cvrtila obavijestio je vijećnike da će se 17. listopada 

održati Kestenijada i to ispred vinskoga podruma Doma kulture u Gornjem Jesenju. Skupljeni 

dobrovoljni prilozi utrošit će se za kupnju suncobrana. 

 Načelnik Općine Jesenje Dario Cvrtila napomenuo je da su nam potrebni novi projekti. 

Općina bi pripremila projektnu dokumentaciju za izgradnju objekta u Brdu Jesenjskom, a kada bi 

se raspisao natječaj mogli bi se prijaviti. Što se tiče sigurnosti prometa na području općine, u 

Donjem Jesenju se promet znatno povećao, a kod škole će se pokušati riješiti postavkom ležećih 

policajca. Sigurnost učenika osnovne škole koji putuju iz zaseoka Osredečki je ugrožena jer 

nema uz državnu cestu nogostupa. Problem bi se mogao riješiti alternativnom cestom iza crkve. 

Iz zaseoka Strmečki prijevoz učenika nije osiguran jer prijevoznik smatra da cesta nema uvjeta 

za vožnju. Prijedlog škole je da se plaća roditeljima za prijevoz učenika. 

 Ivan Maligec konstatira da će se otvoriti mogućnosti za Sjeverozapadnu Hrvatsku jer 

susjedna županija forsira izgradnju brze ceste i željezničke pruge. Prometna povezanost dobro bi 

nam došla, ali bi stvorila i probleme. Trebalo bi se usredotočiti na sanaciju i proširenje državne 

ceste, a kod izrade projekta trebalo bi predložiti izgradnju mosta od Maligcov do Kašucov.  

 Sara Gašparić se ispričala i napustila sjednicu. 

 Načelnik Općine Jesenje Dario Cvrtila upoznao je vijećnike da bi trebalo kod izgradnje 

brze ceste trebalo dogovoriti izgradnju pristupnih cesta čime bi se riješila povezanost Donjeg 

Jesenja. 

 Ivan Maligec napominje da su bile planirane dvije petlje. 

 Načelnik Dario Cvrtila odgovara da je u novom planu samo jedna petlja.        

Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić zaključio je sjednicu u 11,06 sati.   

     

 Zapisničar:                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                       Anđelko Draganić 


