REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/18-01/13
URBROJ: 2135-03-01/18-02-1
Tuhelj, 15.09.2018.
SKRAĆENI ZAPISNIK
13. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 15. rujna 2018. godine u
prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 17,00 sati
Prisutni:
Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Nikola Matečić, Mladen Mustač
Robert Romić i Nikolina Švigir Hohnjec.
Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja
Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman
Djelatnica JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO
Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO
Ostali prisutni: Snježana Romić, predsjednica OPRS i ravnateljica OŠ Lijepa naša
Nisu bili prisutni: vijećnici Valentin Kovačićek, Katarina Marić,. Armando Slaviček i Martin
Turčin.
U 17,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu i predložio da se u dnevni
red doda točka 1. Verifikacija mandata člana Općinskog vijeća te da se kao točka 8. unese u
dnevni red Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije i Komisije za
financije i proračun; a da dosadašnja točka 8. Pitanja i prijedlozi postane točka 9. Vijećnici su
pristupili glasanju o dnevnom redu s predloženim izmjenama:
DNEVNI RED:
1. Verifikacija mandata člana Općinskog vijeća;
2. Verifikacija Zapisnika 12. sjednice Općinskog vijeća;
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2018. godine;
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na
lokalnoj razini;
5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj;
6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju rada pomoćnika/ice u nastavi OŠ Lijepa naša u
školskoj godini 2018./19.;
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s
područja Općine Tuhelj;

8. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije i Komisije za
financije i proračun;
9. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red 13. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA u 17 sati i 2 minute.
Točka 1.
Verifikacija mandata člana Općinskog vijeća
Predsjednica Mandatne komisije vijećnica Iveković pročitala je izvješće Mandatne
komisije koja je utvrdila da je Općina Tuhelj dana 12.09.2018. godine zaprimila ostavku
vijećnice Marije Tkalec. Općina Tuhelj zaprimila je dana 13.09.2018. godine odluku Općinske
organizacije SDP-a Tuhelj kojom će općinsku vijećnicu Mariju Tkalec, Trsteno 46, Tuhelj koja
je podnijela neopozivu ostavku na mjesto u Općinskom vijeću Općine Tuhelj zamjenjivati
Nikola Matečić, Tuhelj 67.
Vijećnici su pristupili glasanju o verifikaciji mandata Nikole Matečića te je mandat
JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA verificiran.
Nikola Matečić položio je svečanu prisegu za vijećnika Općinskog vijeća.
Točka 2.
Verifikacija Zapisnika 12. sjednice Općinskog vijeća
Nakon kraće rasprave, vijećnici su pristupili glasanju.
Zapisnik 12. Sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 6 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽANIM u 17 sati i 6 minuta.
Točka 3.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2018. godine
Načelnik Hercigonja izrazio je zadovoljstvo ostvarenim u prvih šest mjeseci.
Vijećnik Mustač postavio je upit o javnoj rasvjeti u Tuheljskim Toplicama.
Načelnik Hercigonja pojasnio je da je napravljen projekt, a uskoro će se krenuti s
radovima.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018.
godine usvojen je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA u 17 sati i 11 minuta.
Točka 4.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj
razini;
Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je da je Europska povelja o ravnopravnosti
spolova na lokalnoj razini (u daljnjem tekstu: Povelja) radi samog svog obima dostavljena samo
u elektronskom obliku te je pozvao predsjednicu Općinskog povjerenstva za ravnopravnost
spolova Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: OPRS) Snježanu Romić da vijećnicima pobliže
objasni Povelju.
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Predsjednica OPRS pozdravila je prisutne i objasnila da je Povelju do sada potpisalo
1450 lokalnih i regionalnih vlasti iz 29 država te da taj broj konstantno raste. Po donošenju
Povelje, OPRS će donijeti akcijski plan za njeno provođenje.
Zaključak o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
donesen je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA u 17 sati i 14 minuta.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj
Načelnik Hercigonja pojasnio je da, pored pisanog obrazloženja, do promjene
koeficijenta bi trebalo doći radi usklađenja plaća. Došlo je do bolje situacije na tržištu rada te je
trenutno teško doći do radnika, a posebno do rukovatelja komunalnog vozila.
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA u 17 sati i 19
minuta.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju rada pomoćnika/ice u nastavi OŠ Lijepa naša u školskoj
godini 2018./19
Načelnik Hercigonja pojasnio je da je potrebno sufinancirati pomoćnika u nastavi za
učenika koji pohađa 5.A. razred OŠ Lijepa naša.
Predsjednik Općinskog vijeća izjavio je da je država u početku financirala pomoćnike
za veći spektar poteškoća kod učenika, no svake godine se sve više smanjuje mogućnost
dobivanja pomoćnika pa tako Općina Tuhelj ove godine po kriterijima ne bi mogla dobiti
nijednog.
Odluka o sufinanciranju rada pomoćnika/ice u nastavi OŠ Lijepa naša u školskoj godini
2018./19 donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA u 17 sati i 32 minute.
Točka 7.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s
područja Općine Tuhelj
Načelnik Hercigonja pojasnio je da se radi o istom modelu sufinanciranja prijevoza kao
i prošlih godina. Općina će financirati prijevoz učenicima osnovne škole koji ne ostvaruju to
pravo prema Državnom pedagoškom standardu te svim učenicima srednje škole.
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja
Općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA u 17 sati i 34 minute.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije i Komisije za
financije i proračun
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je potrebno donijeti ovu odluku kako bi se
u radnim tijelima Općinskog vijeća zamijenila vijećnica Marija Tkalec koja je podnijela ostavku.
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Predsjednica Komisije za izbor i imenovanja Švigir Hohnjec predložila je, nakon
provedenog savjetovanja sa članovima komisije, da se umjesto vijećnice Tkalec u Mandatnu
komisiju i Komisiju za financije i proračun imenuje Nikola Matečić.
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije i Komisije za financije i
proračun donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA u 17 sat i 36 minuta.
Točka 9.
Pitanja i prijedlozi
Vijećnik Fekeža predložio je da se u sagrađenu kućicu na autobusnom stajalištu u Svetom
Križu postavi klupica kako bi djeca mogla sjesti dok čekaju autobus.
Vijećnik Mustač postavio je upit o prodaji nekretnine naslijeđene od Štefice Labaš.
Vijećnici su raspravljali o promjeni imena ulica u Tuheljskim Toplicama te o uređenju
rotora.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 17 sati i 47 minuta.

Zapisničarka
Katarina Špetić

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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