Republika Hrvatska
Krapinsko-zagorska županija

O P Ć I N A T U H E LJ

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA
OPĆINE TUHELJ

Za razdoblje od 1. siječnja– 30.06. 2016. godine

U Tuhlju, 16.08.2016. godine

Na temelju članka 55. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije br. 14/09), Općinski načelnik Općine Tuhelj podnosi

IZVJEŠĆE O RADU
za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 30. lipnja
2016. godine
I. UVODNI DIO
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da
općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge
općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova
iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže
nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim
prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove
utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Tuhelj, je u okviru svog djelokruga,
obavljao izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni
zakonom. Načelnik Renato Ilić utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko
vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih
akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao
i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine,
usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u
skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao na brojnim sastancima i
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti
načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
U skladu sa zakonskim propisima i pripadajućim odgovornostima kao naredbodavac
izvršenja proračuna Općine Tuhelj planski i sustavno je provodio aktivnosti zakonskog
utroška proračunskih sredstava Općine Tuhelj, te maksimalan napor posvetio
proračunskoj disciplini i transparentnosti djelovanja općinske uprave u svim
segmentima rada.
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INFORMIRANJE GRAĐANA
U svrhu pravodobnijeg i boljeg informiranja građana na raskršću Tuhelj skretanje za
Trsteno postavljena je jedna informativna ploča. Trošak za izradu i postavu informativne
ploće iznosio je 2.500,00 kuna, tereti proračun za 2.polugodište 2016.godine
Informiranje o radu Općine načelnik je vršio neposredno na sastancima sa
predstavnicima naselja.
Tako se informiranje građana o radu i funkcioniranju Općine Tuhelj u prvom
polugodištu 2016.godine provodilo putem:
-

Web stranica: web adresa www.tuhelj.hr
Tiska: Zagorski list i Glas zagorja
Oglasna ploča u Općini te oglasne ploče u svim naseljima na
području Općine
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II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
PROJEKTI
Izrađena je projektna dokumentacije za proširenje novog groblja, u postupku koji je
proveden temeljem Pravilnika o bagatelnoj nabavi izradu projektne dokumentacije
izvršila je tvrtka Huđ-projekt d.o.o. ugovorena cijena iznosi 64.750,00 kuna.
Izrađena je projektna dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića,u postupku koji je
proveden temeljem Pravilnika o bagatelnoj nabavi izradu projektne dokumentacije
izvršila je tvrtka Arija studio d.o.o. iz Zagreba,ugovorena cijena iznosi 190.000,00 kuna,
obaveza plaćanja još nije stvorena, bit će stvorena kada projekt prijavimo na fondove EU.
Izrađena je Strategija razvoja Općine Tuhelj za razdoblje 2015-2020 godine u postupku
koji je proveden temeljem Pravilnika o bagatelnoj nabavi dokument je izradila Zagorska
razvojna agencija, ugovorena cijena iznosi 62.500,00 kuna.
Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje
planova za razvoj Općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te
planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja
visoke prirodne vrijednosti“-provedba operacije 7.1.1.“Sastavljanje i ažuriranje planova
za razvoj jedinica lokalne samouprave “Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju.
Za sada smo dobili odluku o privremenoj raspodjeli sredstava u cjelokupnom iznosu.

SOCIJALNA SKRB I POMOĆ STANOVNIŠTVU
Posebna briga vodi se o socijalno ugroženom stanovništvu Općine, invalidima i
hendikepiranim osobama.
Za troškove stanovanja u tijeku prvog polugodišta 2016. godine isplaćeno je 6.388,84 kn
- plaćanje struje i snabdijevanje s vodom (dovoženje vode vatrogasnom cisternom)
obitelj Stanko Antonija (Obitelj Josipa i Štefice Stanko).
- plaćanje struje obitelj Markotić
- plaćanje vode Ostrež Željko
- plaćanje naknade za slivne sa vode Marija Jelačić
- snabdijevanje vodom (dovoženje vode vatrogasnom cisternom) Lončarić Marija.
- Plaćanje struje obitelji Rusek
- Plaćanje struje Stjepan Hercigonja
U tijeku prvog polugodišta 2016. godine isplaćeno je socijalno ugroženima 2.800,00
kuna jednokratne novčane pomoći i to:
- Hercigonja Stjepan Lenišće 1.000,00 kn ( pomoć za liječenje teške bolesti)
- Glogolja Darko, Trsteno 1.800,00 kuna (obitelj korisnici stalne zajamčene
minimalne novčane naknade, pomoć za pogrebne troškove užeg člana obitelji.)
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Za podmirenje troškova stanovanja u prvom polugodištu 2016.godine utrošena su
financijska sredstva u iznosu od 2.701,26 kuna i to:
- Marija Jelačić, Lipnica Zagorska 734,87 kuna.
- Obitelj Felja, Sveti Križ 1.966,39.
Za Uskrs su podijeljeni paketi sa živežnim namirnicama socijalno ugroženima,
invalidima i hendikepiranim osobama. Za njihovu nabavu utrošeno je 9.648,26 kuna.
Za troškove izleta i školske ekskurzije donirana su sredstva u iznosu od 2.820,00 kn
(djeca obitelji Cvetko, Rusek, Supina, Haramina, Zajec, Markotić).
ŠKOLSKA KUHINJA
Za učenike Miroslava, Krunoslava i Emu Felja iz Svetog Križa i Juricu Rok Zajec iz Svetog
Križa koji pohađaju Osnovnu školu Klanjec temeljem odluke Općina Tuhelj sufinancira
školsku kuhinju u 100% - tnom iznosu od redovne cijene.
Za 13 učenika Osnovne škole Lijepa naša Tuhelj Općina Tuhelj plaća školsku kuhinju u
100% iznosu. Trošak školske kuhinje od 01.01.-30.06.2016. ukupno iznosi 7.232,00
kuna.
BRIGA O NAJMLAĐIMA
Općina Tuhelj sufinancira boravak djece u okolnim dječjim vrtićima u iznosu od 810,00
kn po djetetu. Djeca s područja Općine Tuhelj smještena su u sljedeće vrtiće:
DV KESTEN Klanjec (jedno djete),
DV JAGLAC Kumrovec (petero djece),
DV ROŽICA Veliko Trgovišće (šestero djece),
DV ZIPKICA Zabok (petero djece),
DV TRATINČICA Desinić (jedno djete) .
DV MASLAČAK (jedno djete).
Ukupno 19 djece u mjesecu lipnju 2016. godine. Tijekom prvog polugodišta 2016. godine
za potrebe sufinanciranja boravka djece u vrtićima izdvojeno je 79.558,00 kn.
Sukladno zakonskoj obavezi, a temeljem ugovora o djelu Općina Tuhelj financirala je
troškove održavanja predškole u OŠ Lijepa naša Tuhelj u iznosu od 13.361,92 kuna
Općina Tuhelj kroz pomoć u opremanju novorođene djece svojim skromnim doprinosom
nastoji doprinijeti povećanju nataliteta, tako da je za pomoć u opremanju novorođene
djece Općina Tuhelj u prvom polugodištu 2016. godine isplatila iznos od 2.000,00 kuna.
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ŠKOLARINE, SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENICIMA
Općina Tuhelj participira troškove školovanja srednjoškolskim učenicima i studentima.
Srednjoškolskim učenicima Općina je sufinancirala cijenu prijevoza u 10,8 % iznosa
cijene mjesečne učeničke karte do mjesta školovanja za cca 80 učenika.
-

kod javnog linijskog autobusnog prijevoza sa 63,00 kn za I. zonu, sa 108,00 kn za
III. zonu, sa 123,00 kn za IV. zonu, sa 144,00 kn za V. zonu i sa 168,00 kn za VI.
zonu.

Za školsku godinu 2015./2016. studentske i učeničke pomoći koristi 28 studenata i 3
učenika. Općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 02.11.2015. godine
donijelo je odluku da mjesečna pomoć studentima iznosi 300,00 kn mjesečno, a
učenicima srednjih škola smještenih u đačke domove van mjesta prebivališta 200,00 kn
mjesečno za razdoblje 10/2015. do 6/2016. godine.
U prvom polugodištu 2016. godine za studentsku i učeničku pomoć isplaćen je iznos od
45.000 kuna.
Općina Tuhelj također sufinancira prijevoz učenika osnovnih škola i to za učenike koji
temeljem Zakona ne ostvaruju pravo na besplatan prijevoz do škole u iznosu od 96,00
kn po učeniku. Radi se o 25 učenika OŠ Tuhelj i 6 učenika koji polaze OŠ Klanjec i jedan
učenik polaznik OŠ Desinić. Ukupno je na troškove prijevoza osnovnoškolskih i
srednjoškolskih učenika iz proračuna za prvo polugodište 2016. godine izdvojeno
53.978,50 kuna.
SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA
U toku prvog polugodišta 2016. godine isplaćene su subvencije poljoprivrednicima u
iznosu od 6.738,90 kuna.
Subvencije su isplaćene za:
- uginuće stoke
- sufinanciranje registracije vina,
- subvencija za sadnju voćki
FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI I ŠPORTU
Općina Tuhelj s obzirom na svoju veličinu i broj stanovnika ima zavidan društveni život,
društvene, kulturne i sportske događaje vrlo rado posjećuju i ljudi izvan naše Općine.
Izuzetno smo ponosni na naše udruge, a posebno je lijepo u njima vidjeti mnoštvo
mladih, vrijednih ljudi.
U tijeku prvog polugodišta 2016. godine za rad udruga uplaćeno je 22.100,00 kuna.
FINANCIRANJE UDRUGA SUKLADNO ZAKONSKIM OBAVEZAMA
Sukladno Zakonu o vatrogastvu u prvom polugodištu 2016. godine DVD Tuhelj isplaćena
su novčana sredstva u iznosu od 65.000,00 kuna.
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DOTACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI LIJEPA NAŠA TUHELJ
Općina Tuhelj sufinancira i podupire projekte naše Osnovne škole, a u cilju što
kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja naših malih Tuhljana.
U tijeku prvog polugodišta 2016. godine za tu namjenu utrošena su novčana sredstva u
iznosu od 9.635,00 kuna.

TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Općina Tuhelj je Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije kao najstarijoj instituciji na
području Općine Tuhelj i instituciji koja ima veliki kulturološki i povijesni značaj za
većinu mještana Općine Tuhelj u tijeku prvog polugodišta 2016. godine donirala
novčana sredstva u iznosu od 26.398,28 kuna.
Tim sredstvima potpomognut je rad župe i njezine aktivnosti i to:
-

uređenje okoliša oko crkve i župnog dvora
sufinanciranje troška energenta za grijanje crkve

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA
U tijeku prvog polugodišta 2016. godine temeljem Odluke Općinskog vijeća na
15.sjednici održanoj 07.06.2016.godine provedeni su sljedeći postupci:
- Prodaja nekretnine kuće s okućnicom u Tuheljskim Toplicama.
Nekretnina se prodavala po cijeni od 380.000,00 kuna. Nekretnina nije prodana jer nije
bilo zainteresiranih ponuđača.
Za potrebe izgradnje dječjeg vrtića od Nadbiskupije zagrebačke RKT Župe UBDM
Tuhelj kupljeno je zemljište k.č.2300/2 k.o. Tuhelj veličine 2.000 m².
Navedena nekretnina kupljena je za iznos od 213.500,00 kuna.
Cijenu kupljene nekretnine svojim nalazom potvrdio je sudski vještak.
Temeljem ugovora o kupovini spomenute nekretnine u tijeku prvog polugodišta
2016.godine. godine prodavatelju su isplaćena novčana sredstva u iznosu od 40.000,00
kuna.
-

U tijeku prvog polugodišta 2016. godine nabavljena su dva monitora za računala LG 22
MP 57 VQ-P i za tu svrhu utrošena su novčana sredstva u iznosu od 1.978,20 kuna.
ZAPOŠLJAVANJE
Dana 14.02.2016. godine u JUO Općine Tuhelj na radno mjesto adminstrativnog tajnika temeljem
provedenog javnog natječaja na određeno u trajanju od jedne godine s pola radnog vremena (4
sata dnevno) uz probni rok od tri mjeseca primljena je gospođa Katarina Špetić.
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U suradnji s HZZ dana 01.04.2016. godine na poslovima javnih radova-program javnog
rada za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici u trajanju od 6 mjeseci zaposlena je gospođa
Mirjana Ptujec.
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD
U suradnji sa HZZ dana 23.05.2016.godine na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa u trajanju od jedne godine primljen je gospodin Goran Bartol-Hertz.

Djelatnik radi na administrativnim poslovima u JUO.
OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Općina Tuhelj u skladu sa svojim zakonskim obvezama, a na temelju Programa i planova
radova za 2016. godinu, te u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, tijekom
prvog polugodišta 2016. godine poduzimala je radnje u svrhu poboljšanja i održavanja
postojeće komunalne infrastrukture. Tekuće svakodnevne komunalne poslove obavljala
su dva komunalna djelatnika Općine Tuhelj.
Od 03.08.2015. godine na komunalnim poslovima, izgradnji komunalne infrastrukture,
kao i tekućem održavanju nerazvrstanih cesta aktivno sudjeluje i vlastiti komunalni
pogon Općine Tuhelj o čijem radu postoji zasebno izvješće koje je sastavni dio izvješća
načelnika i nalazi se u prilogu ovog dokumenta.

TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ
U tijeku prvog polugodišta 2016. godine na tekućem održavanju nerazvrstanih cesta
izvedeni su sljedeći radovi:
-

Zimska služba, čišćenje snijega i posipanje s mješavinom soli i pijeska
nerazvrstanih cesta za tu svrhu utrošeno je 42.607,50 kuna.
Vršeni su popravci nerazvrstanih makadamskih i asfaltiranih cesta. Popravci su
vršeni ugradnjom kamenog materijala, poravnavanjem cesta strojem, čišćenjem
odvodnih kanala uz ceste, popravkom oštećenih propusta, u tu svrhu utrošena su
novčana sredstva u iznosu od 2.365,00 kuna.

Ukupni trošak za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj u
prvom polugodištu 2016. godini iznosi 44.972,50 kuna.
PROMETNA SIGURNOST
U cilju poboljšanja sigurnosti prometa na prometnicama i nerazvrstanim cestama na
području naše Općine u tijeku prvog polugodišta 2016. godine postavljena su 5
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prometnih ogledala, jedan znak STOP i jedan naziv ulice u tu svrhu utrošena su novčana
sredstva u iznosu od 7.600,00 kuna.
ODRŽAVANJE I DOGRADNJA JAVNE RASVJETE
U tijeku prvog polugodišta 2016. godine vršeno je redovito održavanje javne rasvjete
sukladno potrebama.
Izvršena je demontaža božićno novogodišnjih ukrasa i zamjena dotrajalih neispravnih
sijalica na postojećim rasvjetnim mjestima javne rasvjete.
U tu svrhu utrošena su novčana sredstva u iznosu od 11.481,25 kuna.
REKONSTRUKCIJA ELEKTRIČNE NISKONAPONSKE MREŽE
Tijekom prvog polugodišta 2016. godine temeljem ugovora sa HEP distribucijski sustava
Zabok završena je obnova niskonaponske električne mreže u naselju Pristava i i za tu
svrhu utrošena su novčana sredstva u iznosu od 24.971,50 kuna.
LAG ZAGORJE-SUTLA
Sudjelovali smo u radu Lokalne Akcijske Grupe Zagorje- Sutla (LAG Zagorje-Sutla)
zajedno s još sedam lokalnih jedinica (članovi LAG-a: gradovi Zabok, Klanjec i Pregrada
te općine Desinić, Hum na Sutli, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj , Zagorska Sela,
Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice).
Odlukom svih gradonačelnika i načelnika određena je visina godišnje članarine za
članove Lag-a, visina godišnje članarine za Općinu Tuhelj iznosi 10.000,00 kuna.
Za rad LAG-a u prvom polugodištu 2016. godine uplaćena su novčana sredstva u iznosu
od 10.000,00 kuna.
Predstavnici naše Općine aktivno sudjeluju u tijelima Lag-a, a u cilju identifikacije
lokalne razvojne strategije te sudjelovanje u poticanju ruralnog razvitka.
POSLOVI KOMUNALNIH DJELATNIKA OPĆINE TUHELJ
-

-

-

održavanje starog i novog groblja u Tuhlju i groblja u Lenišću;
košnja odnosno šišanje prostora oko zgrade Općine, parcele pokraj Pristavčice,
prostora oko župne crkve i župnog dvora, oko igrališta i dvorane Osnovne škole,
oko zgrade DVD-a Tuhelj;
košnjom se održavaju dvije parcele – livade prije novog groblja u vlasništvu
Općine, livade iz Općine Tuhelj , preko potoka u vlasništvu i prostor proširenja
Novog groblja;
održavanje čistoće, plijevljenje cvijeća i zalijevanje prostora u centru Tuhlja, te
rotora i pristupne prometnice s otocima u Tuheljskim Toplicama;
domarski poslovi kao mijenjanje rasvjetnih cijevi, mijenjanje brava, vodovodnih
pipa, zalijevanje cvijeća u prostorima Općine Tuhelj, …

Izvješće o radu načelnika Općine Tuhelj

Stranica 9

-

-

pomoćni tehnički poslovi kao bojanje drvenine vrata i prozora, ograda na
mostovima, grobljima, poslovi održavanja vodovodnih instalacija na grobljima i
čišćenje i održavanje prostora mrtvačnica;
čišćenje snijega, te pometanje i odvoz sipine s ceste u centru Tuhlja;
organizacijski poslovi oko postavljanja i demontaže tepisona i pozornice u
športskoj dvorani.
demontaža božićne i novogodišnje rasvjete
postavljanje i skidanje zastavica za blagdane i praznike

GROBLJANSKE USLUGE
Tijekom prvog polugodišta 2016. godine na parcelama triju groblja, na Starom, Novom
groblju u Tuhlju i groblju u Lenišću izvršeno je 30 ukopa.
KOMUNALNE DJELATNOSTI
Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti odvijalo se prema zaključenim ugovorima:
-

odvoz komunalnog otpada – Zelenjak d.o.o.
dimnjačarska služba – dimnjačar Ivan Pogačić (koncesija)

KLASA: 022-05/16-01/40
URBROJ: 2135-02/16-01/1
Tuhelj, 16.08.2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
________________________
Renato Ilić, ing.

PRILOZI:

1) Izvješće o radu vlastitog komunalnog pogona za prvo polugodište 2016. godine.
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