REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA: 021-05/16-01/2
URBROJ: 2135-03/16-01/1
Tuhelj, 07. lipnja 2016. godine
ZAPISNIK
15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 07. lipnja 2016. godine u
prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 18:00 sati
Prisutni:
Vijećnici: Darko Medvedec, Robert Romić, Rudolf Bišćan, Ivan Burić (prisutan od 18,18 sati),
Dubravko Fekeža, Veronika Kolman, , Snježana Romić i Armando Slaviček (prisutan do 20,12 sati)
Načelnik Općine Tuhelj: Renato Ilić
Zamjenik načelnika Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja
Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, stručni suradnik
Katarina Špetić, administrativni tajnik
Nisu prisutni: vijećnici Milivoj Škvorc, Mladen Mustač i Zlatko Turčin
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Darko Medvedec otvorio je 15. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Tuhelj u 18:06 sati, pozdravio sve prisutne i konstatirao kako je prisutno 7 od 11 vijećnika
Općinskog vijeća te da nisu prisutni vijećnici Burić, Škvorc, Mustač i Turčin. S obzirom da je prisutno
više od polovice vijećnika, postoji kvorum te vijeće može pravovaljano odlučivati.
Predložio je sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
Verifikacija zapisnika 14. sjednice Općinskog vijeća;
Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju izvršenja proračuna za 2015. godinu;
Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu;
Razmatranje te donošenje Odluke o rashodovanju i otpisu imovine Općine Tuhelj;
Razmatranje i donošenje Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2015. godine;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za
2015. godinu , te Plana rada za 2016. godinu;
7. Donošenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tuhelj za 2015.
godinu;
8. Donošenje Odluke o naknadi za razvoj u svrhu financiranja izgradnje i ravnomjernog
razvoja sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na uslužnom području;
1.
2.
3.
4.
5.

1

9. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnine naslijeđene od pokojne Štefice i
Damira Labaš;
10. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području općine Tuhelj;
11. Razmatranje i donošenje Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov
divljači „Srndać“ Tuhelj za organiziranje prigodne zabave povodom Dana općine i
blagdana Velike Gospe;
12. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za
ravnopravnost spolova Općine Tuhelj;
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom Dana
Općine Tuhelj;
14. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju poslovnog prostora na korištenje Gradskom
društvu Crvenog križa Klanjec;
15. Razmatranje i donošenje Odluke o pokretanju postupka proglašenja javnog puta u
naselju Črešnjevec;
16. Pitanja i prijedlozi.
U 18 sati i 07 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je prihvatilo navedeni
DNEVNI RED.
Točka 1.
Verifikacija zapisnika 14. sjednice Općinskog vijeća
Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje.
U 18 sati i 12 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je verificiralo
Zapisnik s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj
Točka 2.
Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju izvršenja proračuna za 2015. godinu
Vijećnik Romić obavještava da se 06. lipnja 2016. godine sastala Komisija za financije i proračun
Općine Tuhelj u sastavu Robert Romić, Darko Medvedec i Milivoj Škvorc. Komisija je razmatrala
prijedlog odluke i sa 2 glasa za i 1 suzdržanim predlaže usvajanje odluke.
U 18,18 sati na sjednicu je došao vijećnik Burić.
Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na
glasanje.
U 18 sati i 39 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj sa 6 glasova ZA, 1 PROTIV i 1

SUZDRŽANIM donijelo je Odluku o prihvaćanju izvršenja proračuna za 2015. godinu.
Točka 3.
Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
Vijećnik Romić upoznao je prisutne da je donošenje ove odluke zakonska obveza te da je iz odluke
vidljivo koliki je ukupni dug općine. Dodao je kako Komisija za financije i proračun s 2 glasa za i 1
protiv predlaže donošenje odluke.
Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje.
U 18 sati i 40 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA
donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu.
2

Točka 4.
Razmatranje i donošenje Odluke o rashodovanju i otpisu imovine Općine Tuhelj
Vijećnik Romić obrazložio je neotpisanu knjigovodstvenu vrijednost te istaknuo važnost sastajanja
Komisije za popis općinske imovine svake godine kako bi se na kraju godine mogao napraviti otpis
imovine koja nije u funkciji i koja se ne koristi.
Vijećnik Slaviček istaknuo je da bi u odluku kao javni dokument trebalo dodati rečenicu da se radi o
imovini koja se više ne koristi, a čiji popravak se ne isplati kako bi bili jasni razlozi otpisa.
Vijećnik Romić naglasio je kako je Komisija za financije i proračun jednoglasno podržala donošenje
odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje o odluci u koju se u
točku I. dodaje obrazloženje ''sredstva koja više nisu u funkciji, a čiji popravak se ne isplati''.
U 18 sati i 43 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o
rashodovanju i otpisu imovine Općine Tuhelj
Točka 5.
Razmatranje i donošenje Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2015. godine
Načelnik Ilić istaknuo je kako su vijećnici dobili materijale u koje je bilo priloženo Izvješće načelnika
kao i Izvješće o radu vlastitog komunalnog pogona kao sastavni dio Izvješća načelnika.
Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na
glasanje.
U 19 sati i 07 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA donijelo
je Odluku o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.
godine.
Točka 6.
Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za
2015. godinu te Plana rada za 2016. godinu.
Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje.
U 19 sati i 09 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o
prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2015. godinu te Plana rada za 2016. godinu.
Točka 7.
Donošenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tuhelj za 2015.
godinu
Zamjenik načelnika Hercigonja istaknuo je kako je donošenje izvješća zakonska obveza. U izvješću
moraju biti navedeni podaci o sakupljanju otpada, zelenim otocima, reciklažnim dvorištima te moraju
biti opisane obveze i način ispunjavanja istih.
Stručni suradnik Tramišak izvijestio je kako je u travnju proveden inspekcijski nadzor, a Plan
gospodarenja otpadom donesen je 2010. godine.
Vijećnik Burić i načelnik Ilić složili su se kako bi trebalo građane detaljnije informirati o pravilima
odlaganja otpada kao i o pripadajućim kaznama za prekršitelje.
Vijećnik Romić predložio je da se u novinama napiše tekst o tome.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje.
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U 19 sati i 33 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Izvješće o
provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tuhelj za 2015. godinu
Točka 8.
Donošenje Odluke o naknadi za razvoj u svrhu financiranja izgradnje i ravnomjernog razvoja
sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na uslužnom području
Zamjenik načelnika Hercigonja upoznao je vijećnike s potrebom donošenja ove odluke te istaknuo
kako se cijena vode neće mijenjati nego će samo doći do preraspodjele u računu. Iznos za izgradnju će
se povećati za 0,20 kuna, a iznos cijene po m3 će se smanjiti za taj iznos.
Vijećnik Burić istaknuo je problem visokih zona u Tuheljskim Toplicama, Črešnjevcu i Svetom Križu
koja nemaju priključak na vodu.
Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje.
U 19 sati i 41 minutu Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o
naknadi za razvoj u svrhu financiranja izgradnje i ravnomjernog sustava javne vodoopskrbe i
javne odvodnje na uslužnom području.
Točka 9.
Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnine naslijeđene od pokojne Štefice i
Damira Labaš
Zamjenik načelnika objasnio je kako se radi o prodaji nekretnine naslijeđene od Štefice Labaš u
Bolničkoj ulici u Tuheljskim Toplicama.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje.
U 19 sati i 45 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o
prodaji nekretnine naslijeđene od pokojnih Štefice i Damira Labaš.

Točka 10.
Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Tuhelj;
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je prisutne s procesom odabira koncesionara za obavljanje
dimnjačarskih poslova.
Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje.
U 19 sati i 48 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o
odabiru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tuhelj.
Točka 11.
Razmatranje i donošenje Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači
„Srndać“ Tuhelj za organiziranje prigodne zabave povodom Dana općine i blagdana Velike
Gospe
Načelnik Ilić objasnio je kako se radi o formalnosti te da se ovakva odluka donosi svake godine kako
bi DVD Tuhelj i udruga Srndač mogle nesmetano provoditi prigodne zabave povodom Dana Općine i
blagdana Velike Gospe.
Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje.
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U 19 sati i 48 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Suglasnost
DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Srndać“ Tuhelj za organiziranje prigodne
zabave povodom Dana općine i blagdana Velike Gospe
Točka 12.
Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za ravnopravnost
spolova Općine Tuhelj
Predsjednik Općinskog vijeća podsjetio je vijećnike da su u prilogu materijala dobili prijedloge i
obrazloženja za imenovanje u Općinsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Prema Odluci o osnivanju, u Povjerenstvo se imenuje 5 članova, od
toga 2 iz sastava Općinskog vijeća, a 3 na temelju javnog poziva.
Vijećnica Romić izvijestila je da se sastao Odbor za izbor i imenovanja u sastavu Snježana Romić i
Rudolf Bišćan, te da sastanku odbora nije bio prisutan član Mladen Mustač. Javni poziv je bio otvoren
do 20. svibnja 2016. godine i Odbor je razmotrio pristigle prijave zaključivši da su sve kandidature
uredne.
Izabrani članovi Povjerenstva su: Veronika Kolman, Mladen Mustač, Petra Poljanec, Snježana
Romić i Davor Žažar.
Rasprava je zaključena u 19,57 sati.
Točka 13.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom Dana Općine
Tuhelj
Nakon kraće rasprave, predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o pristiglim
prijedlozima za dodjelu priznanja Općine Tuhelj, s time da se Valentini Kunšt u sklopu kandidature od
strane DND-a Tuhelj doda obrazloženje o ''doprinosu razvoju turizma i ugostiteljstva na području
Općine Tuhelj.
U 20 sati i 03 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je prihvatilo sve pristigle
prijedloge i donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja povodom Dana Općine Tuhelj
Točka 14.
Razmatranje i donošenje Odluke o davanju poslovnog prostora na korištenje Gradskom društvu
Crvenog križa Klanjec
Načelnik Ilić pojasnio je vijećnicima potrebu donošenja ove odluke. Davanje prostora na korištenje
Gradskom društvu Crvenog križa Klanjec (u daljnjem tekstu: GDCK Klanjec) je u interesu Općine
Tuhelj i pridonijelo bi zapošljavanju djelatnika s našeg područja te bi se prostor koristio kao skladište
za potrepštine, ured za djelatnika, a mogli bi ga koristiti i učenici OŠ Lijepa naša u pripremanju za
natjecanja Crvenog križa. Na korištenje bi se dao prostor u sklopu starog dijela OŠ Lijepa naša s
ulazom sa županijske ceste. Koristila bi se manja prostorija s desne strane, ulazni prostor, hodnik i
sanitarije.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje.
U 20 sati i 12 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o
davanju poslovnog prostora na korištenje Gradskom društvu Crvenog križa Klanjec
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Točka 15.
Razmatranje i donošenje Odluke o pokretanju postupka proglašenja javnog puta u naselju
Črešnjevec
U 20 sati i 12 minuta vijećnik Slaviček je uz ispriku napustio sjednicu.
Načelnik Ilić objasnio je da su stanovnici Črešnjevca više puta dolazili sa zamolbom o proglašenju
njihovog puta javnim putem.
Vijećnik Burić istaknuo je da je upoznat s problemom i izrazio mišljenje da treba pomoći mještanima.
Nakon kraće rasprave, predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike na glasanje.
U 20 sati i 16 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o
pokretanju postupka proglašenja javnog puta u naselju Črešnjevec.
Točka 16.
Pitanja i prijedlozi
Vijećnik Burić postavio je upit o parceli naslijeđenoj iza pokojnog Ivana Pavlinića te istaknuo da
postoji interes da se ta parcela kupi.
Vijećnik Burić upoznao je prisutne vijećnike s problemom odvodnje vode koja se slijeva od državne
ceste D205 preko njegovog dvorišta i dvorišta susjeda Mladena Zajeca. Istaknuo je potrebu hitnog
rješavanja ovog problema, u protivnom će stanovnici tog dijela naselja Sveti Križ čije su nekretnine
ugrožene biti primorani prosvjedovati na županijskoj cesti.
Vijećnica Romić upoznala je vijećnike da se ove godine slavi 180. godišnjica školstva u Tuhlju. OŠ
Lijepa naša dala je popraviti rezervoare, a potrebna je sanacija asfalta na sjevernoj strani te je zamolila
pomoć Općine u rješavanju tog problema.
Načelnik Ilić izvijestio je da je završeno tiskanje Strategije razvoja Općine Tuhelj 2015.-2020. te je
Općini odobreno financiranje od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju.
Na kraju rasprave, prisutnim vijećnicima podijeljeni su primjerci Strategije razvoja Općine Tuhelj
2015.-2020.
Predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je 15. sjednicu Općinskog vijeća u 20 sati i 33 minute.

Zapisničarka

Predsjednik Općinskog vijeća

Katarina Špetić

Darko Medvedec, dipl. ing.
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