REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/18
URBROJ: 2135-03/17-01/2-1
Tuhelj, 22.12.2017.
SKRAĆENI ZAPISNIK
5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 22. prosinca 2017. godine u
prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 19,00 sati
Prisutni:
Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Katarina Marić, Robert Romić,
Nikolina Švigir Hohnjec, Mladen Mustač, Marija Tkalec, Martin Turčin.
Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja
Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman
Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO
Ivana Cvetko, stručna suradnica JUO
Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO
Ostali prisutni: Paula Petrinec, zamjenica predsjednika Savjeta mladih
Snježana Romić
Nisu prisutni: vijećnici Valentin Kovačićek i Armando Slaviček
U 19,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio sve prisutne i
konstatirao da je prisutno 9 od 11 vijećnika, načelnik Mladen Hercigonja, zamjenica načelnika
Veronika Kolman i djelatnici JUO. Prisutne su i zamjenica predsjednika Savjeta mladih Paula
Petrinec i Snježana Romić, dosadašnja predsjednica Općinskog povjerenstva za ravnopravnost
spolova.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća;
2. Razmatranje i donošenje Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2018. godinu i projekciju
proračuna za 2019. i 2020. godinu;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu;
4. Razmatranje i donošenje:
a. Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018. godinu,
b. Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,
c. Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2018. godinu,
d. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Tuhelj za 2018. godinu,
e. Program uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2018.
godinu,
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f. Plana razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje od 2018. – 2020. godine,
g. Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2018. godinu,
h. Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2018.godini,
i. Plana upravljanja imovinom u 2018. godini;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih za 2018.
godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Radne skupine za izradu nacrta Lokalnog
programa za mlade Općine Tuhelj;
7. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red 5. sjednice Općinskog vijeća usvojen je u 19 sati i 4 minute JEDNOGLASNO s 9
glasova ZA.
Točka 1.
Verifikacija zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća
Općinsko vijeće Općine Tuhelj u 19 sati i 5 minuta je s 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM
verificiralo Zapisnik 4. sjednice Općinskog vijeća.
Točka 2.
Razmatranje i donošenje Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2018. godinu i projekciju
proračuna za 2019. i 2020. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da uz prijedlog proračuna idu i dva amandmana:
amandman Općinskog načelnika koji je sastavni dio prijedloga proračuna i amandman
Općinskog ogranka Zagorske demokratske stranke (u daljnjem tekstu: ZDS) koji su vijećnici
dobili na početku sjednice jer je isti zaprimljen nakon slanja materijala za sjednicu.
Načelnik Hercigonja obrazložio je da je prijedlog proračuna u ukupnom iznosu od okvirno
7.304.000,00 kuna, od kojih se 6.304.000,00 kuna odnosi na prihode, a 1.000.000,00 kuna na
kredit. Rashodi su planirani u iznosu od 6.987.050,00 kuna. Razliku između prihoda i rashoda
pokriva manjak koji s žiro računa namjeravamo prenijeti u 2018. godinu. Proračun je
uravnotežen, realan i ostvariv. Vođen je principima novog Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi te je stoga povećana prihodovna strana od poreza na dohodak dok
prirez i dalje ne namjeravamo uvoditi.
Predsjednik Općinskog vijeća je pojasnio da se sastala Komisija za financije i proračun koja
predlaže donošenje proračuna i pripadajućih programa uz prihvaćanje objašnjenja načelnika za
odbijanje prijedloga ZDS-a.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 46 minuta J s 6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV
donijelo Odluku o proračunu Općine Tuhelj za 2018. godinu i projekciju proračuna za 2019. i
2020. godinu;
Točka 3.
Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da ova odluka predstavlja definiciju naredbodavca
za izvršenje proračuna.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 47 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Odluku o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu
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Točka 4.
a) Razmatranje i donošenje Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018.
godinu
Načelnik Hercigonja pojasnio je da je sukladno projekcijama o povećanju prihoda došlo i do
povećanja stavaka za sport i kulturu. To su iznosi koji se dodjeljuju našim udrugama.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 48 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Program financiranja javnih potreba u sportu za 2018. godinu.
b) Razmatranje i donošenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2018.
godinu
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je u proračunu povećan iznos, a pojedinačni
iznosi će se raspodjeljivati na osnovu prijavljenih projekata.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 49 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.
c) Razmatranje i donošenje Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2018.
godinu
Načelnik Hercigonja pojasnio je kako su iznosi prilagođeni projekcijama stvarne potrošnje.
Iznos od 600.000,00 kuna pokazuje da smo socijalno osjetljiva općina.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 51 minutu JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2018. godinu.
d) Razmatranje i donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2018. godinu
Načelnik Hercigonja pojasnio je da je Općina Tuhelj bila u obvezi donošenja ovog Programa
od 2013. godine kada je stupio na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 52 minute JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Tuhelj za 2018. godinu.
e) Razmatranje i donošenje Program uređenja komunalne infrastrukture na području
Općine Tuhelj za 2018. godinu
Načelnik Hercigonja je pojasnio da je u Programu pobrojano sve što se radi na održavanju.
Troškovi su predviđeni u odnosu na trošenje za održavanje komunalne infrastrukture prijašnjih
godina.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 54 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Program uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2018.
godinu.
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f) Razmatranje i donošenje Plana razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje od
2018. – 2020. godine
Načelnik Hercigonja je dodao da su u mjerama Plana prikazane želje svih nas, a to su razvoj
prometne i komunalne infrastrukture, razvoj općine, postupanje na zakonit način, ulaganje u
obrazovanje i društveno – socijalnu odgovornost. Vidljiva je želja i smjer u kojem želimo da
naša Općina ide.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 56 minuta s 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA
donijelo Plan razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje od 2018. – 2020. godine
g) Razmatranje i donošenje Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2018.
godinu
Načelnik Hercigonja je pojasnio da će biti sretan ukoliko bude više podnesenih zahtjeva od
planiranih sredstava, rado ćemo rebalansom povećati sredstva kako bi se svi zahtjevi mogli
poduprijeti.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 58 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2018. godinu.
h) Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2018. godini
Načelnik Hercigonja je pojasnio da je iznos od 50.000,00 kuna prilagođen onome što se
potrošilo u 2017.godini.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA donijelo Odluku o
subvencioniranju poljoprivrednika u 2018. godini.
i) Razmatranje i donošenje Plana upravljanja imovinom u 2018. godini
Načelnik Hercigonja pojasnio je da po drugi puta donosimo ovaj Plan. Popisano je sve što
mislimo po pitanju objekata u vlasništvu i objekata koje planiramo kupiti a to su zemljište na
groblju, kuća i ponovno stupanje u posjed Seljačkog doma u Proseniku.
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o predloženom Planu uz
izmjene: iznos za etažaciju objekata u vlasništvu Općine je 25.000,00 kuna, ukupan iznos i iznos
vlastitih prihoda se povećava za 24.000,00 kuna te uz izmjenu omaške u datumu.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 18 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Plan upravljanja imovinom u 2018. godini.
Točka 5.
Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih za 2018.
godinu
Zamjenica predsjednika Savjeta mladih Paula Petrinec pozdravila je sve prisutne i ukratko im
pojasnila prijedlog Programa Savjeta mladih za 2018. godinu. Program se sastoji od pet glavnih
točaka, a glavni aspekt rada Savjeta mladih je suradnja s općinskim vijećem i načelnikom.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 25 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
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donijelo Odluku o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih za 2018. godinu
Točka 6.
Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Radne skupine za izradu nacrta Lokalnog
programa za mlade Općine Tuhelj
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o Odluci o imenovanju Radne
skupine za izradu nacrta Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj uz dopune: članovi 8. i 9.
Radne skupine su Tea Podjaveršek - Cervadiku i Ivan Barlović.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 2 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Odluku o imenovanju Radne skupine za izradu nacrta Lokalnog programa za
mlade Općine Tuhelj.
Točka 7.
Pitanja i prijedlozi
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na Božićno – novogodišnji koncert koji će
se održati u subotu 23.12.2017. godine u Sportskoj dvorani OŠ Lijepa naša u Tuhlju. Još jednom
je ponovio da će se ubuduće paziti da se ne poklapaju datumi koncerta i sjednica te je pozvao
prisutne na kratko druženje u restoran ''Noć i dan''.
Vijećnici su si međusobno čestitali predstojeće blagdane.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 20 sati i 33 minute.
Zapisničarka
Katarina Špetić

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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