
                      

                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:024-02/22-01/2 

URBROJ:2140-05-01-22-1 

Gornje Jesenje, 29. ožujka  2022. god. 

 

Skraćeni zapisnik 

 sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 29. ožujka 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, 

  Nenad Kulfa, novi član, 

  Sara Gašparić, članica (pridružila se sjednici na 8. točki dnevnog reda). 

 Odsutni: Anđelko Draganić, Josip Cvilko, član, Stjepan Kovačec, član.    

  

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 5 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. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija novog vijećnika 

2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

3. Donošenje obračuna Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu  s obrazloženjem 

4. Polugodišnji izvještaj općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine 

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška 

Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu 

6. Izvješće o realizaciji Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine 

Jesenje u 2021. godini 

7. Izvješće o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na 

području Općine Jesenje 

8. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom u 2021. godini 

9. Odluka o komunalnom redu 

10. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Jesenje 



  

11. Donošenje Odluke o pozitivnom mišljenju na Nacrt Komunikacijske strategije i 

komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za 

razdoblje 2021. -2027.  

12. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik 

13. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za ceste i komunalije 

14. Rasprava o stanju vodoopskrbe vezano za povećanje cijene vode i pripajanje Zagorskom 

vodovodu 

15. Slobodna riječ 

 

Načelnik općine Dario Cvrtila predložio je da se skine 9. točka dnevnog reda, jer nije završilo 

savjetovanje s javnošću. 

 

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Mirko Ranogajec predložio je da se doda točka 

dnevnog reda Odluka o razrješenju i imenovanju članova Mandatne komisije.  

 

Dnevni red s izmjenama i dopunom jednoglasno sa 5 glasova za je usvojen, te se točka 9. 

umjesto Odluke o komunalnom redu stavlja Odluka o razrješenju i imenovanju članova 

Mandatne komisije. 

 

Točka 1. 

 Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija novog vijećnika 

Predsjednik Mandatnog povjerenstva upoznao je vijećnike da je Zdenko Brodar sa liste 

HDZ-a dao mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a da ga zamjenjuje Nenad Kulfa,  sljedeći 

na izbornoj listi. 

Vijećnici su informaciju primili na znanje, a novi vijećnik Nenad Kulfa je dao svečanu 

prisegu.   

Točka 2.  

 Usvajanje skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 5 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

usvaja se skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje 

 

Točka 3. 

 Donošenje obračuna Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu s obrazloženjem 

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

razmotrio prijedlog, te isti predlaže Vijeću na donošenje.  

 Ivan Maligec suglasan je sa obračunom, konstatira da je glavni problem dječji vrtić, a 

ostale stavke su standardne.  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 5 glasova za  donosi   

  

ODLUKU 

 donosi se obračun Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu s obrazloženjem.   

 

Točka 4. 

 Polugodišnji izvještaj općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine 

 Načelnik općine Dario Cvrtila podnio je izvještaj o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. 

prosinca 2021. godine. Osvrnuo se na tešku financijsku situaciju koja je utvrđena danom 

preuzimanja vlasti, jer su postojale obveze prema dobavljačima i novčani polog izvođača radova 

3B.H. GRAĐEVINARSTVO kao jamstvo koje je trebalo vratiti. Sredstva od Ministarstva i 



  

Agencije na ime dječjeg vrtića još nisu dobivena. Naplata prihoda od deponiranog komunalnog 

otpada će se vjerojatno naplatiti sudskim putem. 

 Nenad Kulfa napominje da se 2018. i 2019. godine dovozilo puno više otpada, jer nisu 

trebali plaćati naknadu.  

 Ivan Maligec smatra da se nismo pravilno postavili prema problemu. Ako oni smatraju da 

ne trebaju plaćati, jer Krakom nije donio cjenik, u tom slučaju ne mogu dovoziti komunalni 

otpad u Gorjak. Napominje da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća sugerirao da se uputi dopis 

jedinicama lokalne samouprave sa kojih se dovozi otpad, a odbijaju plaćanje računa.    

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 5 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 usvaja se izvještaj načelnika o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. 

godine. 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška 

Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 5 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška Proračuna Općine Jesenje za 

2021. godinu 

 

Točka 6. 

Izvješće o realizaciji Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine 

Jesenje u 2021. godini 

Ivan Maligec konstatira da se zadnjih 5 godina slabo ulagalo u izgradnju komunalne 

infrastrukture, a asfaltiranja nije niti bilo. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 5 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 usvaja se Izvješće o realizaciji Programa gradnje komunalne infrastrukture na području 

Općine Jesenje za 2021. godinu.    

 

Točka 7. 

Izvješće o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na 

području Općine Jesenje 

 Načelnik općine Dario Cvrtila napomenuo je da su se u održavanje uključile i udruge s 

područja općine, koje su svojim radom doprinijele smanjenju troškova općine. 

 Ivan Maligec predlaže da se cesta u Kostanjku proširi na način da zemlju sa strojem se 

prebaci na drugu stranu ceste, čime bi se omogućilo da se dva automobila mogu mimoići, a u 

zimskim uvjetima bi se olakšalo čišćenje snijega.            

 Nenad Kulfa konstatira da ceste nemaju bankina i zbog toga se uništavaju. Ispod asfalta 

ide voda.  

 Načelnik općine Dario Cvrtila napominje da bi se oštećenja sanirala nakon zimskog 

održavanja.  

 Nenad Kulfa napominje da se ceste oštećuju kod pretovara prijevoza drvene građe, 

trupaca. 

 Ivan Maligec konstatira da možemo ograničiti, ali da mještani kod izgradnje kuća na neki 

način moraju dopeljati materijal. 

 Mirko Ranogajec smatra da bi ipak trebalo ograničiti tonažu, jer su mještani previše 

novca izdvojili za sanaciju cesta, a drugi ih uništavaju.    



  

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 5 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 usvaja se Izvješće o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. 

godini na području Općine Jesenje     

 

Točka 8. 

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom u 2021. godini 

Načelnik općine Dario Cvrtila smatra da je vrlo pohvalno što se količina otpada smanjuje. 

Prošle godine platili smo malu kaznu. Pohvalno je što nema divljih odlagališta. Za odvoz otpada 

sa groblja imali smo velike troškove, jer kontejnere koriste kako mještani tako i ostali koji 

prolaze.  

Nenad Kulfa napominje da se taj problem u Krapini riješio postavljanjem kamera. 

 

Sara Gašparić, članica općinskog vijeća se pridružila sjednici. 

  

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 6 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 usvaja se Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom u 2021. godini  

 

Točka 9.  

 Odluka o razrješenju i imenovanju članova Mandatne komisije 

Mirko Ranogajec, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća predlaže da vijećnike u 

Odborima i Komisijama zamijene vijećnici koji ih mijenjaju u Općinskom vijeću. Predlaže da 

umjesto članova Zdenka Brodar i Andrije Ranogajca se imenuje Stjepan Kovačec i Sara 

Gašparić. 

Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 6 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 U Mandatnoj komisiji razrješuju se članovi Zdenko Brodar i Andrija Ranogajec, a 

imenuju se Nenad Kulfa i Sara Gašparić. 

  

Točka 10. 

Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Jesenje 

 Nenad Kulfa misli da će se povećati cijena odvoza komunalnog otpada. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 6 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 

Jesenje. 

 

Točka 11. 

Donošenje Odluke o pozitivnom mišljenju na Nacrt Komunikacijske strategije i 

komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 

2021. -2027.  

 Načelnik općine Dario Cvrtila predlaže da se donese Odluka, a glavni nositelj aktivnosti 

je Grad Krapina.           

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 6 glasova za donosi 

 



  

ODLUKU 

 o pozitivnom mišljenju na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog 

plana Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021. – 2027.    

 

Točka 12. 

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik 

 Predlaže umjesto Brodar Zdenka za vijećnika Kulfa Nenada, a umjesto Cvrtila Željka 

vijećnika Stjepana Kovačeca. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 6 glasova za donosi  

 

ODLUKU 

 u Odboru za Statut i Poslovnik razrješuje se predsjednik Brodar Zdenko i član Cvrtila 

Željko, a imenuju se Nenad Kulfa za predsjednika i Stjepan Kovačec za člana.  

 

Točka 13. 

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za ceste i komunalije 

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Mirko Ranogajec predlaže da se u Komisiji 

razriješi člana Željka Cvrtila, a imenuje Stjepana Kovačeca. 

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 6 glasova za donosi 

 

ODLUKU 

 u Komisiji za ceste i komunalije razrješuje se član Željko Cvrtila, a imenuje se Stjepana 

Kovačeca.   

 

Točka 14. 

Rasprava o stanju vodoopskrbe vezano za povećanje cijene vode i pripajanje Zagorskom 

vodovodu 

Načelnik općine Dario Cvrtila upoznao je vijećnike da je dana 08. 01. 2022. godine 

stupila na snagu Uredba o uslužnim područjima kojom je definirano uslužno područje 9, koje 

obuhvaća sve gradove i općine u Krapinsko-zagorskoj županiji i općinu Jakovlje u Zagrebačkoj 

županiji, te je Zagorski vodovod d.o.o. određen kao Društvo preuzimatelj na tom uslužnom 

području. Odredbama Uredbe i Zakona o vodama propisano je da jedinice lokalne samouprave 

koje su vlasnici komunalnih vodnih građevina su dužne iste prenijeti u vlasništvo društva 

preuzimatelja u roku od 90 dana i to dio bez naknade, a dio kao ulog u temeljni kapital. 

Vodovodi su svrstani u tri kategorije i prvo bi se trebali predati vodovod Gornjeg i vodovod 

Donjeg Jesenja. Budući da vodovod Grada Krapine i susjednih općina ima uvjete za samostalno 

distributivno uslužno područje, predlaže da se udružimo.  

Darko Bukvić konstatira da je Ustavni sud obustavio Uredbu. 

Ivan Maligec je protiv bilo kakvog predavanja, jer je vodovodna mreža obnovljena, 

napravljen je novi vodospremnik, sanirana izvorišta i to na teret mještana. Tko hoće naplaćivati 

neka izgradi novu mrežu. U Baranji i Slavoniji se ne žele priključiti na novo izgrađenu 

vodovodnu mrežu već koriste vlastite bunare kako ne bi morali plaćati skupu vodu. Osim toga 

naša pitka voda je kvalitetna i nakon rekonstrukcije nema većih kvarova.    

Mirko Ranogajec smatra da treba odabrati manje loš prijedlog i da se treba udružiti sa 

Gradom Krapina i susjednim općinama. 

Nenad Kulfa konstatira da pojedini zaseoci nisu imali pitke vode jer pojedinci nisu 

dozvolili korištenje na određenim lokacijama. 

Ivan Maligec smatra da se to moglo riješiti. 

Načelnik Dario Cvrtila napominje da se porušio rezervoar kod škole i voda pustila u 

odvodni kanal. 



  

Ivan Maligec ima saznanja da voda na navedenom izvorištu nije bila kvalitetna ali smatra 

da se mogla filtrirati i pumpati u glavni vodospremnik.           

 Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 6 glasova za donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 uskraćuje se davanje suglasnosti Općinskom načelniku Općine Jesenje na potpisivanje 

ugovora o pripajanju vodovodne mreže lokalnog vodovoda Općine Jesenje Zagorskom vodovodu 

d.o.o.      

 

Točka 15. 

 Slobodna riječ 

 Pod tom točkom nije bilo pitanja i prijedloga.  

 

 Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Mirko Ranogajec zaključio je sjednicu u 20,17 

sati.   

     

 Zapisničar:                                                       ZAMJENIK PREDSJEDNIKA 

                                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         

 Ana Kuhar                                                                 Mirko Ranogajec 


