
                      

                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:024-02/22-01/7 

URBROJ:2140-05-01-22-1 

Gornje Jesenje, 10. lipnja 2022. god. 

 

Skraćeni zapisnik 

 sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 10. lipnja 2022. godine u 18 sati 

u vijećnici Doma kulture.  

 

 Prisutni: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: Anđelko Draganić i Josip Cvilko.     

Sjednici je bio prisutan načelnik općine Dario Cvrtila i pročelnica Dubravka Leljak 

Hršak.  

Zapisničar: Ana Kuhar. 

 Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Mirko Ranogajec, pozdravio 

prisutne, te utvrdio  da je na sjednici nazočno 6 vijećnika što je većina od ukupnih 9 članova te 

da Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Mirko Ranogajec predložio je sljedeći: 

  

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

2. Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Jesenje 

3. Odluka o komunalnom redu 

4. Odluka o raspoređivanju sredstva iz Proračuna Općine Jesenje za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u 

Općinskom vijeću u 2022. godini   

5. Odluka o sklapanju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Javne 

ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine  

6. Kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Jesenje 

7. Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva 

8. Pravilnik o postupku unutarnjeg i vanjskog prijavitelja nepravilnosti i imenovanja 

povjerljive osobe 

9. Pravilnik o postupku dodjele sredstva za sponzorstva i donacije koja se isplaćuje iz 

proračuna Općine Jesenje 

10. Odluka o dodjeli općinskih priznanja 

11. Slobodna riječ. 

 



  

Načelnik općine Dario Cvrtila predložio je da se skine 7. točka dnevnog reda o imenovanju 

Etičkog povjerenstva.  

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Mirko Ranogajec dao je dnevni red s izmjenom na 

glasanje.  

Općinsko Vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 6 glasova za usvojilo je dnevni red s 

izmjenom, kojom se briše 7. točka dnevnog reda.  

 

Točka 1. 

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 6 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

usvaja se skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 

Točka 2. 

 Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Jesenje  

 Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da je zgrada dječjeg vrtića dovršena i da se je 

nakon analize svih mogućnosti i pregovora oko načina otvaranja vrtića pokazalo da je najbolja 

opcija da općina ide u osnivanje javne ustanove. Otvaranjem podružnice gradskog vrtića općina 

ne bi uštedjela, dok bi ulaskom u javno-privatno partnerstvo rizika za općinu bio prevelik. 

Nenad Kulfa pridružio se sjednici.  

 Stjepan Kovačec smatra da zbog godišnjih odmora tijela koja trebaju dati odobrenja neće 

ista izdati u roku. 

  Ivan Maligec smatra da se predugo čekalo oko otvaranja budući da moramo sami. Bivši 

načelnik je uvjeravao da je s Gradom Krapina sve dogovoreno oko otvaranja podružnice, a sada 

ispada da nije ništa. Napominje da će biti velikih troškova oko samog funkcioniranja. U Odluci 

nije navedeno ime vrtića. 

 Načelnik općine Dario Cvrtila konstatira da bi za odabir imena vrtića bilo poželjno 

provesti savjetovanje s javnošću i raspisati natječaj za odabir imena, a s obzirom da je želja vrtić 

otvoriti što prije, za to nemamo vremena. Stoga se predlaže da nova javna ustanova nosi ime 

„Dječji vrtić Jesenje“. 

 Sara Gašparić pita da li bi se moglo prolongirati za tjedan dana. 

 Načelnik Dario Cvrtila odgovara da bi se Vijeće moralo opet sastati da izglasa dopunjenu 

Odluku.   

  Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

 o osnivanju Dječjeg vrtića Jesenje.    

 

Točka 3. 

 Odluka o komunalnom redu  

 Pročelnica općine Dubravka Leljak Hršak konstatira da je javno savjetovanje završeno i 

da mještani nisu imali primjedba i prijedloga. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 o komunalnom redu.  

Točka 4. 

Odluka o raspoređivanju sredstva iz Proračuna Općine Jesenje za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom 

vijeću u 2022. godini   



  

Načelnik Dario Cvrtila predlaže da se u Odluci izmijeni umjesto Socijaldemokratska 

partija - SDP, treba stajati Hrvatska seljačka stranka -HSS, budući da je došlo do promjene 

vijećnika. 

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Mirko Ranogajec dao je prijedlog s izmjenom 

na glasanje. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstva iz Proračuna Općine Jesenje za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću u 

2022. godini. U prijedlogu Odluke mijenja se umjesto Socijaldemokratska partija -SDP, stavlja 

se Hrvatska seljačka stranka -HSS.   

 

Točka 5. 

Odluka o sklapanju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Javne 

ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine  

Načelnik Dario Cvrtila napominje da se radi o usklađenju sa Zakonom. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o sklapanju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Javne ustanove 

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine.     

 

Točka 6. 

Kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Jesenje 

Načelnik Dario Cvrtila upoznao je vijećnike da smo zakonskom obvezom dužni donijeti 

niz akata u sklopu borbe protiv korupcije.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 donosi se Kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Jesenje.   

 

Točka 7. 

Pravilnik o postupku unutarnjeg i vanjskog prijavitelja nepravilnosti i imenovanja 

povjerljive osobe 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 donosi se Pravilnik o postupku unutarnjeg i vanjskog prijavitelja nepravilnosti i 

imenovanja povjerljive osobe.  

 

Točka 8.  

Pravilnik o postupku dodjele sredstva za sponzorstva i donacije koja se isplaćuje iz 

proračuna Općine Jesenje 

Načelnik Dario Cvrtila napominje da se isti ne odnosi na udruge kojima se sredstva 

dodjeljuju na temelju natječaja.  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

ODLUKU 

donosi se Pravilnik o postupku dodjele sredstva za sponzorstva i donacije koja se 

isplaćuje iz proračuna Općine Jesenje. 

 



  

Točka 9. 

Odluka o dodjeli Općinskih priznanja  

 Načelnik Općine Jesenje Dario Cvrtila predlaže da se ove godine dodjele priznanja 

budući da je 25 godina od osnutka općine. Za dodjelu plakete za životno djelo predlaže prvog 

načelnika općine Milana Jedvaja, Gornje Jesenje 97, za plaketu za doprinos ugledu i promociji 

Općine Jesenje predlaže AKUD Žensko kazalište, Gornje Jesenje 103 i DVD Gornje Jesenje, 

Gornje Jesenje 95, plaketu za iznimno postignuće predlaže Leona Jedvaja, Gornje Jesenje 102a, 

Branka Artića iz Donjeg  Jesenja 61B te OPG Forjan, Lužani Zagorski 60A.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 7 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o dodjeli Općinskih priznanja. 

 

Točka 10. 

 Slobodna riječ 

 Ivan Maligec upoznao je vijećnike da ima saznanja da će poštanski ured u Gornjem 

Jesenju raditi samo tri dana u tjednu. Napominje da se pošta ne može zatvoriti u sjedištu općine. 

Predlaže da se uputi dopis prema Hrvatskoj pošti, Krapinsko-zagorskoj županiji i resornom 

ministarstvu kako bi se pokušao riješiti problem. Također bi trebalo kontaktirati i susjedne 

općine da pošalju peticiju. Na kraju će pošta raditi samo jednom tjedno i to radi forme. Poštara su 

nam ukinuli i poštanske pošiljke stižu sa velikim zakašnjenjem. Uprava smanjuje troškove na 

terenu smanjenjem kvalitete usluga a u isto vrijeme sebi dijeli profit.  

 Načelnik općine Dario Cvrtila napominje da su se žalili na mali promet i općina se 

obvezala na plaćanje poštarine za uplatu mještana za vodu, groblje i komunalnu naknadu. 

Privredna banka Zagreb je htjela ukloniti bankomat isto smo se morali boriti da isti ostane na 

korištenje mještanima i ostalim koji ga koriste.    

 Ivan Maligec napominje da se u pošti ne može platiti karticom, već prvo se mora 

podignuti gotovina, a tek onda gotovinom platiti račun. Pošta u oba slučaja naplaćuje uslugu, 

znači za jedno plaćanje, naplaćuje dva puta uslugu. 

 Sara Gašparić pita da li je moguće kupiti od općine zemljište koje se nalazi uz okućnicu a 

isto se ne održava i stvara probleme. 

 Načelnik općine Dario Cvrtila napominje da zemljišta nasljeđujemo prema sili zakona, a 

ista nisu gruntovno rasčišćena i nasljeđujemo suvlasničke dijelove. Centar za socijalnu skrb ne 

snosi više troškove ukopa za socijalne slučajeve već sve ide na teret općine. Općina kod prodaje 

zemljišta mora poštovati proceduru. Prvo će se raspisati natječaj za iskaz interesa i nakon toga 

omogućiti svim zainteresiranim da kupe, ali ne možemo prodati ispod procijenjene vrijednosti od 

strane ovlaštenog procjenitelja.      

 Ivan Maligec napominje da je općina iskazala interes da se napravi izmjera za cijelu 

općinu, ali da je bilo preskupo. 

 Sara Gašparić pita što je sa poljoprivrednim redarom i da li radi. 

 Načelnik Dario Cvrtila odgovara da je poljoprivredni redar Mario Kozina dao otkaz i 

općina trenutno nema nikoga za te usluge. 

 Ivan Jedvaj se ispričao i napustio sjednicu. 

 Načelnik općine Dario Cvrtila je upoznao vijećnike s aktivnostima oko proslave Dana 

općine.  

 Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Mirko Ranogajec zaključio je sjednicu u 20,00 

sati.     

 Zapisničar:                                                       ZAMJENIK PREDSJEDNIKA 

                                                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                                   Mirko Ranogajec 


