
   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-01/9 

URBROJ: 2135-03-01/18-02-1 

Tuhelj, 30.05.2018. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

10. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 30. svibnja 2018. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati 

 

Prisutni: 

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

Marić, Robert Romić. Armando Slaviček, Nikolina Švigir Hohnjec i Marija Tkalec  

 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO 

 Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

Ostali prisutni: direktorica Zelenjaka d.o.o. Jožica Dežmar i djelatnica Zelenjaka d.o.o. Renata 

Raumberger (prisutne tokom raspravljanja o točci 3. dnevnog reda) 

 

Nisu bili prisutni: vijećnici Mladen Mustač i Martin Turčin. 

 

     U 20 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu i predložio da se dostavljeni 

dnevni red dopuni točkom Informiranje o predloženom cjeniku javne usluge sakupljanja 

miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada koji će se primjenjivati od 

01.11.2018. godine. Predložio je sljedeći dnevni red:  

 

1. Verifikacija zapisnika 9. sjednice Općinskog vijeća; 

2. Prihvaćanje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2017. godinu i 

Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu i: 

a) Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2017. 

godinu, 

b) Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2017. 

godinu, 

c) Izvješća o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi 2017. godinu, 

d) Izvješća o izvršenju Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2017. 

godinu.  

3. Informiranje o predloženom cjeniku javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i 

biorazgradivog komunalnog otpada; 

4. Prihvaćanje Izvješća načelnika;  

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj iz 2017. godine;  



 
 

2 
 

6. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj;  

7. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama; 

8. Prihvaćanje Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2017. godinu, Financijskog plana i 

Programa rada DVD-a Tuhelj za 2018. godinu; 

9. Donošenje rješenja o izboru članova/ica Savjeta mladih Općine Tuhelj i njihovih 

zamjenika/ca; 

10. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red 10. sjednice Općinskog vijeća usvojen je u 20 sati i 2 minute JEDNOGLASNO s 9 

glasova ZA. 

 

Točka 1. 

Verifikacija Zapisnika 9. sjednice Općinskog vijeća 

 

 Nakon kraće rasprave i predloženih izmjena od strane vijećnika, predsjednik Općinskog 

vijeća pozvao je vijećnike na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 4 minute JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA 

verificiralo Zapisnik 9. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Točka 2. 

Prihvaćanje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2017. godinu i 

Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je vijećnicima da će se na objavu poslati samo 

zaključci, a ne i sva izvješća. 

 Načelnik Hercigonja je dodao kako je zadovoljan s indeksom ostvarenja, no treba poduzeti 

napore da se prihodi povećaju. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i18 minuta  sa 6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV 

prihvatilo Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2017. godinu i Izvješće o 

korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu 

 

 Nakon kraće rasprave o svakom pojedinom izvješću, predsjednik Općinskog vijeća pozvao 

je vijećnike na glasanje o prihvaćanju izvješća navedenih pod točkom 2. a) – d). 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 27 minuta prihvatilo sljedeća izvješća:  

a) Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2017. godinu sa 6 

glasova ZA i 3 glasa PROTIV 

b) Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2017. godinu sa 

6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV 

c) Izvješće o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2017. godinu 

sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA 

d) Izvješće o izvršenju Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2017.godinu sa 6 

glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA 

 

Točka 3. 

Informiranje o predloženom cjeniku javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i 

biorazgradivog komunalnog otpada 
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 Tokom raspravljanja o ovoj točci dnevnog reda, sjednici su prisustvovale direktorica 

komunalnog poduzeća Zelenjak d.o.o. Jožica Dežmar i djelatnica istog poduzeća Renata 

Raumberger koje su vijećnicima pojasnile prijedlog novog cjenika javne usluge sakupljanja 

miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Pojasnile su da suglasnost na cjenik 

daje izvršno tijelo Općine, tj. općinski načelnik, no praksa je da se svi vijećnici upoznaju s istim 

prije donošenja. Cjenik će se primjenjivati od 01.11.2018. godine. 

 S obzirom da je općinski načelnik nakratko izašao otpratiti gošće iz Zelenjaka d.o.o., 

predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se točka 4. Prihvaćanje izvješća načelnika raspravi 

po njegovom povratku, a da se do tada redom rasprave ostale točke. 

 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj iz 2017. godine 

 

 Općinski vijećnici su raspravljali o ostvarenom višku prihoda proračuna te načinu njegovog 

iskorištavanja. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21 sat i 13 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA  

donijelo Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj iz 2017. godine. 

 

Točka 6. 

Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj 

 

 Općinski vijećnici su raspravljali o popisu nerazvrstanih cesta te o načinu dopune popisa 

ukoliko se pokaže potreba za time. 

  

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21 sat i 19 minuta  JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA 

donijelo Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj 

 

Točka 4. 

Prihvaćanje Izvješća načelnika 

 

 Načelnik Hercigonja je pojasnio da se Izvješće odnosi na period od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2017. godine.  

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21 sat i 30 minuta  sa 6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV 

prihvatilo Izvješća načelnika 

 

Točka 7 

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

Općinski vijećnici raspravljali su o držanju životinja te o obvezi mikročipiranja pasa. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21 sat i 41 minutu JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA 

donijelo Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

Točka 8. 

Prihvaćanje Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2017. godinu, Financijskog plana i 

Programa rada DVD-a Tuhelj za 2018. godinu 
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Načelnik Hercigonja napomenuo je kako je naša zakonska obveza prihvaćanje navedenih 

dokumenata Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuhelj. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 21 sat i 42 minute JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA 

prihvatilo Financijsko izvješća DVD-a Tuhelj za 2017. godinu, Financijski plan i Program 

rada DVD-a Tuhelj za 2018. godinu 

 

Točka 9. 

Donošenje rješenja o izboru članova/ica Savjeta mladih Općine Tuhelj i njihovih 

zamjenika/ca 

 

Članovi Općinskog vijeća pristupili su glasovanju te je Komisija za izbor i imenovanja 

obavijestila vijećnike da su u općinski Savjet mladih izabrani sljedeći članovi:  

1. član Horvatin Filip, zamjenik Iveković Ivan 

2. član Kuhar Darko, zamjenik Petrinec Sara 

3. član Majerić Filip, zamjenik Kolman Karlo 

4. član Matečić Nikola, zamjenik Haramina Filip 

5. član Petrinec Paula, zamjenik Posavec Ivana 

6. član Šurina Ivan, zamjenik Tušak Lea 

7. član Tramišak Tomislav, zamjenik Poljanec Petra 

 

Točka 10. 

Pitanja i prijedlozi 

 

 Općinski vijećnici su raspravljali o dopisu Udruge Strojni prsten – Simentalac Hrvatskog 

zagorja te su odlučili da se za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog izmjena subvencija 

poljoprivrednicima. Raspravljali su i o ostalim komunalnim pitanjima kao i o nadolazećim 

manifestacijama. 

 Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 22 sata i 17 minuta 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća  

Katarina Špetić          Robert Romić 

 

 

 

 

 


