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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 TUHELJ 

 

KLASA: 021-05/17-01/12 

URBROJ: 2135-03/17-01/2-1 

Tuhelj, 20.09.2017.  

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 20. rujna 2017. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Valentin Kovačićek, Katarina 

Marić, Mladen Mustač, Robert Romić, Armando Slaviček, Nikolina Švigir Hohnjec, Marija 

Tkalec. 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO Tomislav Tramišak, pročelnik JUO 

 Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

Ostali prisutni: Nikola Matečić, Željka Kramarić, Ivan Pržulj 

Nije bio prisutan: vijećnik Martin Turčin 

 

     U 20,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio sve prisutne i 

konstatirao da je prisutno 10 od 11 vijećnika, načelnik Mladen Hercigonja, zamjenica 

načelnika Veronika Kolman, djelatnici JUO i gosti Nikola Matečić, Željka Kramatić i Ivan 

Pržulj. Obavijestio je prisutne da se vijećnik Turčin ispričao za nedolazak. Vijećnik Turčin 

poslao je obavijest o formiranju Kluba zastupnika HDZ-a i ZDS-a te je predsjednik vijeća 

zamolio da se dostavi u Općinu Tuhelj potpisana odluka i pravila rada. 

     Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 
1. Prezentacija programa modernizacije javne rasvjete ''Newlight''; 

2. Verifikacija zapisnika 1. sjednice Općinskog vijeća; 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Općine 

Tuhelj za 2016. godinu; 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o rashodovanju sredstava; 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.siječnja do 

30. lipnja 2017. godine; 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika Općine Tuhelj za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine; 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Tuhelj; 
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8. Razmatranje i donošenje Odluke o ustupanju dijela poslovnog udjela u Zagorskom 

vodovodu d.o.o. Zabok; 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a 

nenaplaćenih potraživanja Općine Tuhelj; 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta;  

11. Razmatranje i donošenje Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu novčane 

pomoći učenicima srednjih škola i studentima; 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu novčanih pomoći 

učenicima i studentima; 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih 

i srednjih škola s područja Općine Tuhelj; 

14. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red 1. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

Točka 1. 

Prezentacija programa modernizacije javne rasvjete ''Newlight'' 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je djelatnike Regionalne agencije sjeverozapadne 

Hrvatske (u daljnjem tekstu: REGEA) Ivana Pržulja da predstavi projekt. 

      Gospodin Pržulj pozdravio je sve prisutne i ukratko ih upoznao s radom REGEA-e.  

     Projekt ''Newlight'' krenuo je krajem 2015.godine a cilj mu je pripremiti lokalne jedinice 

da povuku sredstva iz programa Konkurentnost i kohezija. Konkretan cilj programa je 

ostvarivanje modernizacije javne rasvjete i ušteda električne energije. Općina Tuhelj na svom 

području ima oko 380 svjetiljaka, čiji je ukupni trošak godišnje oko 134.000,00 kuna, a 

preporučuje se u projektu ''Newlight'' pristupiti modernizaciji 90% postojećih svjetiljaka. 

Ukupan trošak modernizacije bi u vremenskom razdoblju od 10 godina iznosio 1.040.000,00 

kuna, a obuhvaća trošak električne energije, održavanja sustava javne rasvjete i Ugovor o 

energetskom učinku. Predviđa se godišnje povećanje operativnih troškova do 30.000,00 kuna.  

     Za svih 57 lokalnih jedinica koje sudjeluju u ovom projektu predviđen je jedinstven 

postupak javne nabave te se očekuje potpisivanje ugovora do kraja 2018. godine. Ukoliko 

odustanemo od projekta, biti će potrebno vratiti do sada utrošeni iznos od 16.600,00 kuna. 

 

Točka 2. 

Verifikacija zapisnika 1. sjednice Općinskog vijeća 

 

     Vijećnik Slaviček zatražio je dopunu točke 5. zapisnika tako da rečenica sada glasi: 

''Vijećnik Slaviček smatra kako su načelnik i zamjenica zaslužili svoju naknadu. S obzirom na 

odgovornost načelnika, smatra da načelnik i zamjenik ne mogu imati istu naknadu kao u 

prethodnom mandatu te podržava prijedlog.'' 

     Vijećnik Slaviček zatražio je dopunu točke 16. zapisnika tako da rečenica sada glasi: 

''Predložio je da Općina traži da učenici na kraju školske godine vrate udžbenike koje su 

dobili kako bi se oni mogli ponovno iskoristiti. Istaknuo je da podržava sufinanciranje te se 

zalaže za 100%-tno financiranje te da se knjige čuvaju i predaju drugima.'' 

     Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje o 

verifikaciji zapisnika 1. sjednice Općinskog vijeća uz izmjene koje je predložio vijećnik 

Slaviček. 
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Općinsko vijeće Općine Tuhelj u 20sati i 51 minutu JEDNOGLASNO je s 10 glasova ZA 

verificiralo Zapisnik 1.sjednice Općinskog vijeća. 

 Verifikacija zapisnika 1. sjednice Općinskog vijeća; 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Općine 

Tuhelj za 2016. godinu 

 

     Načelnik Hercigonja pojasnio je da smo dobili uvjetno mišljenje uz obvezu otklanjanja 

nedostataka. Plan za otklanjanje nedostataka je napravljen i dostavljen Državnom uredu za 

reviziju u Krapinu.  

     Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je da je ovo bila prva revizija poslije 2008. godine. 

     Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21 sat i 3 minute s 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 

donijelo Zaključak o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Tuhelj za 2016. 

godinu. 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o rashodovanju sredstava 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da su u prilogu prijedloga odluke vijećnici dobili 

bruto bilancu Općine Tuhelj i OŠ Lijepa naša te da je iz istih vidljivo stanje sa sportskom 

dvoranom. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21 sat i 5 minuta JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA 

donijelo Odluku o rashodovanju sredstava. 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.siječnja do 

30. lipnja 2017. godine 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da se minus u izvršenju proračuna odnosi na 

povrat sredstava za djelatnika koji je bio na stručnom osposobljavanju te je prekinuo ugovor. 

     Načelnik Hercigonja je pojasnio da je indeks izvršenja mali, a to je posljedica koncepta 

planiranja proračuna. Ubuduće ćemo pri sastavljanju proračuna voditi brigu o tome da 

planirane aktivnosti samo pozicijski naznačimo u proračunu sa simboličnim sredstvima, a 

kasnije će se sukladno ostvarivanju projekata to popraviti rebalansom.  

     Vijećnik Slaviček postavio je upit o financiranju udruga u 2017.godini.  

     Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se novci daju kvartalno, a ako udruge ne 

opravdaju trošenje sredstava, da ne mogu više konkurirati za dodjelu sredstava. 

     Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21 sat i 19 minuta sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV 

donijelo Odluku o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2017. 

godine. 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika Općine Tuhelj za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 
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     Načelnik Hercigonja objasnio je da se potrudio pobrojati sve aktivnosti koje smo radili i 

nastojao je ispraviti i detaljizirati neke primjedbe od prošlog izvješća. Izvješće je javni 

dokument i kao takav je objavljen na web stranici Općine Tuhelj. U dijelu izvješća koji se tiče 

komunalnog pogona ubuduće će se napraviti i izračuni iz kojih će biti vidljivo koliko bi 

vrijednost radova koje je izveo naš komunalni pogon vrijedila na tržištu te će se moći 

napraviti komparacije.  

     Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21 sat i 42 minute sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA 

donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2017. godine. 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Tuhelj 

 

     Načelnik Hercigonja je obavijestio vijećnike kako nam je donošenje ove odluke bitno za 

prijavu na natječaj.  

     Vijećnik Slaviček podržao je donošenje ove odluke, posebice ako će pridonijeti razvoju 

gospodarstva i zapošljavanju ljudi na našem području. 

     Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21 sat i 48 minuta JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA 

donijelo Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj. 
 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o ustupanju dijela poslovnog udjela u Zagorskom 

vodovodu d.o.o. Zabok 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća podsjetio je vijećnike kako je već donesena odluka da se 

Općini Desinić ustupi 0,035% udjela u Zagorskom vodovodu, no pokazalo se da postotak 

mora biti djeljiv sa 100 te se sada predlaže donošenje odluke u kojoj se ustupa 0,04% udjela 

Općine Tuhelj u Zagorskom vodovodu d.o.o. Općini Desinić. 

     Načelnik Hercigonja pojasnio je da sada Općina Desinić mora donijeti odluku, a sve mora 

verificirati skupština društva Zagorski vodovod d.o.o., čiju odluku ne možemo unaprijed reći.  

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se iz naslova odluke izbriše ''bez naknade''. 

     Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje s 

predloženim izmjenama. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21 sat i 52 minute JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA 

donijelo Odluku o ustupanju dijela poslovnog udjela u Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok. 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a 

nenaplaćenih potraživanja Općine Tuhelj 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća podsjetio je da se radi o jednoj od mjera koje od nas traži 

Državni ured za reviziju. Bit ove odluke je da se propišu javni kriteriji te odluka predviđa 

izvješćivanje načelnika 2 puta godišnje, a Općinskog vijeća 1 puta godišnje o poduzetim 

mjerama. 
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     Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21 sat i 57 minuta JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA 

donijelo Odluku o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja 

Općine Tuhelj 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta 

 

     Načelnik Hercigonja izvijestio je da je bio objavljen javni natječaj koji je objavljen u 

Zagorskom listu i na web stranici Općine Tuhelj.  

    Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 22 sata i 03 minute JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA 

donijelo Odluku o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti 

održavanja nerazvrstanih cesta. 

 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu novčane pomoći 

učenicima srednjih škola i studentima 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je da je ovo prvi prijedlog koji je uslijedio poslije 

sastanka sa zainteresiranom stranom te javnog savjetovanja. Želja je da se više dokumenata 

donosi na ovaj način. 

     Načelnik Hercigonja je dodao da je procedura provedena te je prijedlog formuliran kao 

takav.  

     Nakon kraće rasprave zaključeno je da je prijepis ocjena potreban samo za studente koji 

žele ostvariti dodatne bodove te je potrebno preseliti točku 3. iz članka 12. u članak 14.  

     Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje o 

prijedlogu Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu novčane pomoći učenicima srednjih 

škola i studentima s predloženim izmjenama. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj u 22 sata i 14 minuta JEDNOGLASNO je s 10 glasova ZA 

donijelo Pravilnik o kriterijima i postupku za dodjelu novčane pomoći učenicima srednjih 

škola i studentima. 

 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu novčanih pomoći 

učenicima i studentima 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se u članku 1. doda da se Komisija za 

dodjelu novčanih pomoći učenicima i studentima bira na vremenski period do 31. svibnja 

2017. godine. Predložio je da se u Komisiju imenuju Nikolina Švigir Hohnjec kao 

predsjednica te Dubravko Fekeža kao član. 

     Vijećnica Marić predložila je da se kao član imenuje Darko Kuhar. 

     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje s predloženim dopunama. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj u 22 sata i 16 minuta JEDNOGLASNO je se 10 glasova ZA 

donijelo Odluku o imenovanju Komisije za dodjelu novčanih pomoći učenicima i 
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studentima. 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih i 

srednjih škola s područja Općine Tuhelj 

 

     Načelnik je pojasnio da se radi o istim uvjetima sufinanciranja troškova prijevoza za 

učenike osnovnih i srednjih škola kao i prijašnjih godina. 

     Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 22 sata i 17 minuta JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA 

donijelo Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s 

područja Općine Tuhelj. 

 

Točka 14.  

Pitanja i prijedlozi 

 

     Zamjenica načelnika Kolman obavijestila je prisutne o tekućim projektima Općine Tuhelj.  

     Na upit vijećnika Kovačićeka o javnoj rasvjeti u Tuheljskim Toplicama, načelnik 

Hercigonja je pojasnio da će se rasvjeta ponovno postaviti kada se stupovi urede i poruši 

grmlje.  

     Vijećnik Mustač postavio je upit za znakove zabrane parkiranja u Bolničkoj ulici i Ulici 

LJ. Gaja te za znak stop na izlazu iz Termi Tuhelj. Također, obavijestio je prisutne da je 

oglasna ploča u Tuheljskim Toplicama više od pola metra u zemlji te bi je trebalo bolje 

postaviti. Trebalo bi riješiti rasvjetu kod dvorca Mihanović te u Naselju Antuna Mihanovića 

jer Terme Tuhelj ugase svoju rasvjetu. Trebalo bi riješiti kanal u Bolničkom naselju, prekop 

kroz Bolničku ulicu se zaštopa. Ako treba, pokazati će radnicima gdje treba prekopati. 

     Na upit vijećnice Marić o daljnjim radovima na Novom groblju u Tuhlju, načelnik 

Hercigonja je odgovorio da treba vidjeti na koji će se način isfinancirati projekt te će se na 

sljedećoj sjednici Općinskog vijeća raspravljati o tome. 

     Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 22 sata i 37 minuta. 

 

 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća             

Katarina Špetić Robert Romić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


