REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/17
URBROJ: 2135-03-01/18-02
Tuhelj, 28.11.2018.
SKRAĆENI ZAPISNIK
15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 28. studenog 2018. godine u
prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 19,00 sati
Prisutni:
Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Valentin Kovačićek, Nikola
Matečić, Robert Romić, Armando Slaviček (prisutan od 19,36 sati), Nikolina Švigir Hohnjec i
Martin Turčin.
Djelatnica JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO
Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO
Nisu bili prisutni: vijećnici Katarina Marić i Mladen Mustač
Zamjenica načelnika Veronika Kolman
U 19,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i
predložio da se u dnevni red, pod točkom 4. ubace još tri dodatne točke nakon točke 4.e. Radi se
o I. izmjenama i dopunama Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2018.godinu,
Odluci o II. izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2018.godinei
te I. izmjenama i dopunama Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2018.godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika 13. sjednice;
2. Verifikacija Zapisnika 14. sjednice;
3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2018.
godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu;
4. Prijedlog:
a) II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje 2018.2020. godine,
b) II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Tuhelj za 2018. godinu,
c) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Tuhelj za 2018. godinu,
d) II. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018. godinu,

e) I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2018.
godinu,
f) I. izmjena i dopuna Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2018. godinu,
g) Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u
2018. godini,
h) I. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2018. godinu.
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tuhelj;
6. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi;
7. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade;
8. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu;
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom
vodovodu d.o.o.;
10. Prijedlog Odluke o odustajanju od projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja
sustavom javne rasvjete Općine Tuhelj u programu „Newlight“;
11. Prijedlog Odluke o obročnoj otplati cijene kupnje prava korištenja novih grobnih mjesta
na Novom groblju u Tuhlju;
12. Prijedlog Odluke o dopuštenom prekoračenju razine buke;
13. Prijedlog Odluke o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u školskoj
godini 2018./2019.;
14. Prijedlog Odluke o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša;
15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i
srednjih škola s područja Općine Tuhelj;
16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao
posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Tuhelj za
2018. godinu;
17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Tuhelj;
18. Prijedlog Odluke za podmirenje troškova fizikalne terapije;
19. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troška priključka vode za obitelj Stanko iz Banske
Gorice;
20. Pitanja i prijedlozi
Dnevni red 15. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 19 sati i 1 minutu.
Točka 1.
Verifikacija Zapisnika 13. sjednice
Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju.
Zapisnik 13.sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA u
19 sati i 02 minute.
Točka 2.
Verifikacija Zapisnika 14. sjednice
Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju.
Zapisnik 14.sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 19
sati i 03 minute.
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Točka 3.
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2018.
godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu
Vijećnici su raspravljali o prijedlogu odluke i podnesenom amandmanu načelnika.
Načelnik Hercigonja pojasnio je da je proračun sveden u realne okvire te da možemo biti
zadovoljnim napravljenim jer je su svi projekti financirani iz vlastitih sredstava dok je izostala
pomoć države.
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2018.godinu i
projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV u
19 sati i 23 minute.
Točka 4.
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je vijećnicima da će se o svakoj izmjeni programa
zasebno raspravljati i po raspravljanju glasati o prihvaćanju.
a) II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje
2018.-2020. godine
Vijećnici su raspravljali o projektu uređenja Tuheljskih Toplica.
II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Tuhelj za razdoblje 2018.-2020.godine
donesene su sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 19 sati i 34 minute.
b) II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2018. godinu
Vijećnici su raspravljali o financiranju projekata građenja.
II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Tuhelj za 2018.godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 19
sati i 35 minuta.
c) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Tuhelj za 2018. godinu
Vijećnik Slaviček priključio je vijećnicima u 19,36 sati.
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Tuhelj za 2018. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA u 19 sati i 38
minuta.
d) II. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018.
godinu
Vijećnici su raspravljali o udrugama koje su se financirale predmetnim programom.
II. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018.godinu donesene
su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA u 19 sati i 40 minuta.
e) I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za
2018. godinu
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Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju.
I.izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2018.godinu
donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 19 sati i 42 minute.
f) I. izmjena i dopuna Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2018.
godinu
Vijećnici su raspravljali o obrtu kojem je dodijeljena subvencija u 2018.godini i složili se
kako treba poticati poduzetništvo.
I.izmjena i dopuna Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2018.godinu donesena
je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 19 sati i 45 minuta.
g) Odluka o II. izmjenama i
poljoprivrednika u 2018. godini

dopunama

Odluke

o

subvencioniranju

Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju.
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2018.
hodini donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 19 sati i 47 minuta.
h) I. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2018. godinu
Vijećnici su raspravljali o imovini Općine Tuhelj te načinima raspolaganja.
I.izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2018.godinu donesene su sa
6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA u 19 sati i 54 minute.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tuhelj
Načelnik Hercigonja je pojasnio da se radi o ulaganju u izgradnju parka s fontanom u
Tuheljskim Toplicama.
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tuhelj donesena je
JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 9 minuta.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Načelnik Hercigonja pojasnio je vijećnicima da je potrebno donijeti odluku radi
usklađenja s novim zakonom te da nisu mijenjane zone ni drugi parametri za utvrđivanje iznosa
komunalne naknade.
Odluka o komunalnoj naknadi donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 20 sati i 14
minuta.
Točka 7.
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Načelnik Hercigonja pojasnio je da se vrijednost boda komunalne naknade nije mijenjala
u odnosu na dosadašnju.
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Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade donesena je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA
u 20 sati i 15 minuta.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju.
Odluka o komunalnom doprinosu donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 20 sati i 16
minuta.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom
vodovodu d.o.o.
Načelnik Hercigonja upoznao je vijećnike sa zahtjevom Zagorskog vodovoda d.o.o.
Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.
donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 20 sati i 22 minute.
Točka 10.
Prijedlog Odluke o odustajanju od projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja
sustavom javne rasvjete Općine Tuhelj u programu „Newlight“
Vijećnici su raspravljali o razlozima odustajanja od programa modernizacije javne
rasvjete.
Odluka o odustajanju od projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne
rasvjete Općine Tuhelj u programu „Newlight“ donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA
u 20 sati i 28 minuta.
Točka 11.
Prijedlog Odluke o obročnoj otplati cijene kupnje prava korištenja novih grobnih mjesta
na Novom groblju u Tuhlju
Nakon kraće rasprave vijećnici su se usuglasili da se građanima treba omogućiti obročna
otplata grobnih mjesta na 6 mjesečnih rata.
Odluka o obročnoj otplati cijene kupnje prava korištenja novih grobnih mjesta na Novom
groblju u Tuhlju donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 20 sati i 39 minuta.
Točka 12.
Prijedlog Odluke o dopuštenom prekoračenju razine buke
Načelnik Hercigonja pojasnio je vijećnicima kako je donošenje ove odluke od velike
važnosti za održavanje manifestacija i razvoj turizma.
Odluka o dopuštenom prekoračenju razine buke donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova
ZA u 20 sati i 42 minute.
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Točka 13.
Prijedlog Odluke o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u školskoj godini
2018./2019.
Vijećnici su raspravljali o postupku dodjele novčanih pomoći studentima.
Odluka o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u školskoj godini 2018./2019.
donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 20 sati i 48 minuta.
Točka 14.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da se odluka donosi na temelju zamolbe OŠ
Lijepa naša koja je provela postupak prikupljanja i evaluacije zamolbi roditelja.
Odluka o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša donesena je
JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 20 sati i 49 minuta.
Točka 15.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i
srednjih škola s područja Općine Tuhelj
Izmjene odluke donose se radi naknadno pristiglih zahtjeva okolnih osnovnih škola koje
pohađaju učenici s našeg područja.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih
škola s područja Općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 20 sati i 56
minuta.
Točka 16.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao
posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Tuhelj za
2018. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da se radi o tehničkoj odluci na temelju koje se
provodi deratizacija na području općine Tuhelj.
Odluka o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne mjere za
sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Tuhelj za 2018. godinu donesena
je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 20 sati i 59 minuta.
Točka 17.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Tuhelj
Načelnik Hercigonja upoznao je vijećnike s razlozima promjene cijene zakupa.
Odluka o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 21 sat i 6 minuta.
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Točka 18.
Prijedlog Odluke za podmirenje troškova fizikalne terapije
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je razloge za donošenje ove odluke.
Odluka za podmirenje troškova fizikalne terapije donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova
ZA u 21 sat i 7 minuta.
Točka 19.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju troška priključka vode za obitelj Stanko iz Banske
Gorice
Vijećnici su se složili da treba financirati trošak priključka vode za obitelj slabijeg
imovinskog stanja.
Odluka o sufinanciranju troška priključka vode za obitelj Stanko iz Banske Gorice donesena
je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 21 sat i 9 minuta.
Točka 20.
Pitanja i prijedlozi
Vijećnici su raspravljali o tekućim pitanjima u Općini Tuhelj.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 21 sat i 34 minute.
Zapisničarka
Katarina Špetić

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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