REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/6
URBROJ: 2135-03-01/18-02-1
Tuhelj, 22.03.2018.
SKRAĆENI ZAPISNIK
8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 22. ožujka 2018. godine u
prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati
Prisutni:
Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Katarina Marić, Robert Romić.
Armando Slaviček, Nikolina Švigir Hohnjec, Marija Tkalec i Martin Turčin.
Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja
Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman
Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO
Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO
Nisu bili prisutni: vijećnici Mladen Mustač i Valentin Kovačićek.
U 20 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu i predložio sljedeći
DNEVNI RED:
Verifikacija zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća;
Verifikacija zapisnika 7. sjednice Općinskog vijeća;
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj;
Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje
Općine Tuhelj;
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Tuhelj;
6. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Tuhelj za 2017. godinu;
7. Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tuhelj za period 2017.
– 2020.;
8. Prijedlog odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Tuhelj;
9. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tuhelj;
10. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu;
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11. Prijedlog programa utroška boravišne pristojbe u 2018. godini;
12. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2017.
godinu;
13. Prijedlog Javnog poziva o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine
Tuhelj;
14. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Tuhelj;
15. Pitanja i prijedlozi.
Točka 1.
Verifikacija Zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o verifikaciji Zapisnika 6.
sjednice s predloženim izmjenama.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 4 minute JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
verificiralo Zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća.
Točka 2.
Verifikacija zapisnika 7. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o verifikaciji Zapisnika 7.
sjednice Općinskog vijeća s predloženim izmjenama.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 5 minuta
JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA verificiralo Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća.
Točka 3.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj
Načelnik Hercigonja pojasnio je da će se dugoročnim kreditnim zaduženjem financirati
dovršenje I. etape izgradnje Novog groblja u Tuhlju.
Načelnik Hercigonja dodao je kako imamo već veliki broj predbilježba za kupovinu grobnih
mjesta. Nakon priljeva sredstava od prodaje grobnih mjesta, moći ćemo nastaviti s daljnjim
ulaganjem u groblje.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 19 minuta sa 6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV
donijelo Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj.
Točka 4.
Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje
Općine Tuhelj
Načelnik Hercigonja pojasnio je da ćemo promijeniti poslovnu banku, a dozvoljeni minus
će se smanjiti za 100.000,00 kuna. Cilj nam je kroz sljedeće 3 godine smanjiti minus na nulu,
svake godine po malo. Napomenuo je da donošenje ove odluke nije u strogoj nadležnosti
Općinskog vijeća, ali je želja da se zajednički odluči, poštujući načela transparentnosti i
demokratičnosti.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 22 minute JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
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donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj.
Točka 5.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Tuhelj
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da se izmjena odluke odnosi samo na prostor
Hrvatske pošte jer se smatra da se iznos cijene zakupa treba svesti na normalne mjere.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 36 minuta sa 6 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA
donijelo Odluku o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Tuhelj.
Točka 6.
Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Tuhelj za 2017. godinu
Načelnik Hercigonja pojasnio je da je ovo zadnji puta da donosimo izvješće u ovom obliku
s obzirom da se donosi novi plan gospodarenja otpadom za sljedeće vremensko razdoblje.
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je sve vijećnike da, ukoliko imaju saznanja o
postojanju divljih deponija, prijave u JUO Općine Tuhelj.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 40 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tuhelj
za 2017. godinu.
Točka 7.
Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tuhelj za period 2017. –
2020.
Načelnik Hercigonja je pojasnio da je u materijalima detaljno opisan proces donošenja
nacrta plana te da su u postupku pribavljene sve potrebne suglasnosti za donošenje. Po donošenju,
moći ćemo se prijaviti na natječaj za nabavku spremnika za sortiranje otpada.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 51 minutu JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tuhelj za period 2017. –
2020.
Točka 8.
Prijedlog odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Tuhelj
Vijećnica Marić postavila je upit o nadzoru nad mjerama. Načelnik Hercigonja odgovorio
je kako će nadzor provoditi komunalni redar.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 55 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Tuhelj.
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Točka 9.
Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tuhelj
Načelnik Hercigonja objasnio je da je donošenje ove odluke naša zakonska obveza. Javnu
uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Tuhelj obavlja Zelenjak d.o.o., kojemu je Općina Tuhelj jedan od suvlasnika.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 56 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tuhelj.
Točka 10.
Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
Načelnik Hercigonja pojasnio je vijećnicima da je donošenje izvješća naša zakonska
obveza.
Vijećnik Turčin predložio je da se napravi opširnije izvješće te da se ubaci tablica s
podacima o utrošenim sredstvima i odvojcima na kojima su izvršeni radovi.
Načelnik Hercigonja i predsjednik Općinskog vijeća objasnili su da se opširnije o tome
govori u izvješću načelnika.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21sat sa 6 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA donijelo Odluku o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu.
Točka 11.
Prijedlog programa utroška boravišne pristojbe u 2018. godini
Načelnik Hercigonja je pojasnio da je donošenje ove odluke naša zakonska obveza.
Ukoliko se izgradi fontana u Tuheljskim Toplicama, daleko će se premašiti iznosi iz ovog
programa.
Načelnik Hercigonja objasnio je da transfer boravišne pristojbe ide prema općini u kojoj
je noćenje ostvareno. Naloženo je da se za svaku lokalnu jedinicu vodi zasebno analitičko
knjigovodstvo..
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21sat i 12 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Program utroška boravišne pristojbe u 2018. godini.
Točka 12.
Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2017.
godinu
Zamjenica načelnika Kolman zahvalila je gospodinu Tramišaku na angažmanu u radu
Savjeta mladih. Izrazila je zadovoljstvo radom Savjeta mladih te je dodala da su došli na razinu
rada u kojem mogu raspravljati i donositi prijedloge načelniku. Nada se da će na taj način
nastaviti i u novom sazivu, očekuje da mladi budu proaktivni i da se odazivaju na aktivnosti.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21sat i 15 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
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donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2017. godinu.
Točka 13.
Prijedlog Javnog poziva o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine
Tuhelj
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je da se udruge i političke stranke odazovu pozivu
i predlože svoje kandidate za članove Savjeta mladih.
Na upit vijećnika Slavičeka, zamjenica načelnika Kolman pojasnila je da je broj članova
Savjeta mladih određen Zakonom o savjetima mladih te je propisano za lokalnu jedinicu do
10.000 stanovnika minimalan broj članova 5, a maksimalan 7. Općinsko vijeće je svojom
odlukom odredilo da Savjet mladih Općine Tuhelj ima 7 članova.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21sat i 23 minute JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Javni poziv o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Tuhelj.
Točka 14.
Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Tuhelj
Načelnik Hercigonja je objasnio da je prijedlog ove odluke naknadno dodan na dnevni red
iz razloga što je stigla suglasnost za donošenje odluke.
Na upit vijećnice Marić o izostavljanju Termi Tuhelj, načelnik Hercigonja je objasnio da
Terme Tuhelj imaju sklonište koje je namijenjeno isključivo njihovim gostima.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21sat i 27 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
donijelo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Tuhelj.
Točka 15.
Pitanja i prijedlozi
Vijećnici su raspravljali o prijavljenim projektima i aktualnostima s područja Općine
Tuhelj.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 22 sati i 07 minuta.
Zapisničarka
Katarina Špetić

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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