
                      

                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:024-02/22-01/12 

URBROJ:2140-05-01-22-1 

Gornje Jesenje, 29. studenog 2022. god. 

 

Skraćeni zapisnik 

 sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 29. studenog 2022. godine u 18 

sati u vijećnici Doma kulture.  

 

 Prisutni:Anđelko Draganić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Jesenje, 

              Mirko Ranogajec, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća, (pridružio se 

sjednici na 2. točci dnevnog reda) 

              Darko Bukvić, član,        

              Ivan Maligec, član 

              Ivan Jedvaj, član, 

  Sara Gašparić, članica, 

  Stjepan Kovačec, član, 

  Nenad Kulfa, član.   

 Odsutni: Josip Cvilko.     

Sjednici je bio prisutan načelnik općine Dario Cvrtila i 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 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Donošenje 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu s 

obrazloženjem  

3. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture  

4. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

5. I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2022. godinu 

6. I. izmjena i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2022. godinu    

7. Odluka o komunalnoj naknadi  

8. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade  (B) 

9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 

Dječjeg vrtića Jesenje 

10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Jesenje 

11. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Jesenje 



  

12.  Donošenje Zaključka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje 

Općine Jesenje 

13. 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 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

usvaja se skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje. 

 

Točka 2. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu   

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

izmjenu i dopunu proračuna po stavkama. Vijećnici su obrazloženje primili u materijalima i nisu 

imali pitanja i prijedloga.  

 Mirko Ranogajec pridružio se sjednici.  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje 2022. godinu.     

 

Točka 3. 

 Donošenje I. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture  

 Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da nismo realizirali kredit te nismo pokrenuli 

projekt izgradnje javne rasvjete. Smatra da je isplativije svake godine promijeniti dio svjetiljki.     

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donosi se I. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine 

Jesenje za 2022. godinu.   

  

Točka 4. 

Donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

Načelnik Dario Cvrtila konstatira da će se potpisati ugovor sa Ministarstvom 

gospodarstva za sanaciju klizišta, a radovi će se izvesti sljedeće godine. 

Sara Gašparić pita da li su obuhvaćena sva klizišta uz cestu. Napominje da u njezinom 

zaseoku su rupe na cesti. 

Načelnik Dario Cvrtila odgovara da svako klizište je zasebni projekt, a dugogodišnje 

neodržavanje lokalnih prometnica izaziva klizanje tla.  

Stjepan Kovačec smatra da su ceste loše zbog neadekvatne podloge i nema odvodnih 

kanala uz ceste. 

Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić dao je prijedlog na glasanje. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Jesenje za 2022. godinu.  

 



  

Točka 5. 

Donošenje I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2022. godinu    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

o I. izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2022. godinu.    

     

Točka 6. 

Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2022. 

godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2022. 

godinu. 

 

Točka 7. 

Odluka o komunalnoj naknadi  

Načelnik općine Dario Cvrtila napominje da se u donošenje nove odluke o komunalnoj 

naknadi išlo zbog konsolidacije financija i da se mogu financirati troškovi koji se po zakonu 

moraju financirati iz iste.  

Nenad Kulfa pita na koji način su se odredile zone, konkretno druga zona. 

Načelnik Dario Cvrtila odgovara da se II. zona odredila na način da je obuhvaćeno 

područje uz državnu cestu. 

Ivan Maligec smatra da nije u redu da mještani uz državnu cestu plaćaju više, a za 

održavanje komunalne infrastrukture u njihovoj zoni troši se manje, a što se tiče kvalitete života 

je manja zbog buke i prašine.  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

o komunalnoj naknadi Općine Jesenje.  

 

Točka 8.  

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)  

Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da je od nove godine valuta plaćanja u eurima, 

te i vrijednost boda mora biti u istima.   

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

o vrijednosti boda komunalne naknade.  

  

Točka 9. 

Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 

Dječjeg vrtića Jesenje  

 Načelnik Općine Jesenje Dario Cvrtila konstatira da se izmjene donose u skladu 

preporuka Krapinsko-zagorske županije.   

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 



  

 daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Jesenje u tekstu 

kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jesenje na sjednici održanoj dana 21. studenog 

2022. godine.  

 

Točka 10. 

 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Jesenje. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića Jesenje u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jesenje na sjednici 

održanoj dana 21. studenog 2022. godine. 

 

Točka 11. 

 Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Jesenje u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Jesenje na sjednici održanoj dana 21. listopada 2022. godine. 

 

Točka 12. 

 Donošenje Zaključka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje 

Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 8 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 Predlaže se Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije razrješenje Natalije 

Pavić, dr.med. (udana Ćorak) dužnosti mrtvozorenja za područje Općine Jesenje koju je obnašala 

na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Jesenje od 25. ožujka 2016. godine. 

 Predlaže se Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije imenovanje Danijele 

Čajko, iz Krapine, Teški vrh 12 i Draženka Šaića iz Zaboka, Ljubljanska ulica 18, za 

mrtvozornike na području Općine Jesenje. 

Točka 13. 

 Slobodna riječ 

 Stjepan Kovačec predlaže da se kod izrade plana proračuna za 2023. godinu uvrsti stavka 

za projektnu dokumentaciju za šumske ceste kako bi se mogli kandidirati za dobivanje sredstva 

za sanaciju istih.  

 Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnike da se ide u realizaciju projekta 

„Zaželi“, kojim će se zaposliti 8 djelatnica na 8 mjeseci koje će voditi brigu o starijim osobama, 

a program će se financirati iz EU sredstva. 

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

 Načelnik Dario Cvrtila odgovara da je vrtić registriran kod Trgovačkog suda, a postupak 

dobivanja daljnje potrebne dokumentacije je u tijeku.      

 Predsjednik Općinskog vijeća Anđelko Draganić zaključio je sjednicu u 20,15 sati.

     Zapisničar:                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA                                         

 Ana Kuhar                                                                      Anđelko Draganić 


