REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/6
URBROJ: 2135-03-01/19-02-01
Tuhelj, 08.07.2019.
SKRAĆENI ZAPISNIK
19. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 08. srpnja 2019. godine u
prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati
Prisutni:
Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Valentin Kovačićek, Nikola
Matečić, Robert Romić, Armando Slaviček, Željka Kramarić 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
Nije bio prisutan: vijećnici Katarina Marić i Mladen Mustač
Ostali: Snježana Romić, predsjednica OPRS
U 20,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i
predložio sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verifikacija zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća;
Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2018. godinu te
Financijskog plana i Programa rada DVD-a Tuhelj za 2019. godinu;
Prijedlog Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači ''Srndač'';
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tuhelj;
Prijedlog Odluke o imenovanju radne skupine za izradu Pravilnika o dodjeli općinskih
priznanja;
Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red 19. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 09 minuta.
Točka 1.
Verifikacija Zapisnika 18. Sjednice
O Zapisniku 18.sjednice diskutirali su predsjednik Općinskog vijeća i vijećnik Slaviček.

Zapisnik 18. sjednice Općinskog vijeća verificiran je s 9 glasova ZA u 20 sati i 13 minuta.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o komunalnom redu
O prijedlogu odluke izvijestila je djelatnica JUO Špetić, a diskutirali su vijećnici
Slaviček, Fekeža, predsjednik Općinskog vijeća i načelnik Hercigonja.
Odluka o komunalnom redu donesena je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 21 minutu.
Točka 3.
Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
O prijedlogu odluke izvijestio je načelnik Hercigonja, a diskutirali su vijećnici Turčin i
Slaviček te predsjednik Općinskog vijeća i općinski načelnik.
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu donesena je JEDNOGLASNO s 9
glasova ZA u 20 sati i 27 minuta.
Točka 4.
Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2018. godinu te
Financijskog plana i Programa rada DVD-a Tuhelj za 2019. godinu
O pristiglim dokumentima DVD-a Tuhelj izvijestio je predsjednik Općinskog vijeća, a
diskutirali su vijećnici Turčin i Slaviček te načelnik Hercigonja.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2018. godinu te Financijskog
plana i Programa rada DVD-a Tuhelj za 2019. godinu donesen je JEDNOGLASNO s 9 glasova
ZA u 20 sati i 41 minutu.
Točka 5.
Prijedlog Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači ''Srndač''
Predsjednik Općinskog vijeća obrazložio je potrebu donošenja predmetne suglasnosti.
Suglasnost DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači ''Srndač'' donesena je
JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 20 sati i 42 minutE.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tuhelj
Općinski načelnik povukao je prijedlog za dodjelu plakete Puhačkom orkestru Lipa iz Tuhlja. O
ostalim prijedlozima raspravljali su vijećnici Slaviček, Turčin, Fekeža i Iveković te predsjednik
Općinskog vijeća i načelnik Hercigonja.
Vijećnici su pristupili pojedinačnom glasanju o svakom prijedlogu:
- Prijedlog dodjele nagrada učenicima i studentima podržan je jednoglasno,
- Prijedlog dodjele plakete Društvu naša djeca podržan je jednoglasno,
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Prijedlog dodjele plakete Autoprijevozu - građevinskoj mehanizaciji „KATANČIĆ“
podržan je jednoglasno,
Prijedlog dodjele plakete posthumno Ivanu Petrincu podržan je jednoglasno,
Prijedlog dodjele plakete Puhačkom orkestru Lipa odbijen je s 3 glasa za i 6 glasova
suzdržanih,
Prijedlog dodjele priznanja Ivanu Sporišu odbijen je s 3 glasa za i 6 glasova suzdržanih,
Prijedlog dodjele priznanja Ivanu Tušaku podržan je jednoglasno,
Prijedlog dodjele priznanja Srećku Zanoškom podržan je jednoglasno,
Prijedlog dodjele priznanja Viktoru Kolmanu podržan je jednoglasno,
Prijedlog dodjele priznanja Ivanki Tisanić podržan je jednoglasno,
Prijedlog dodjele priznanja Ančici Slaviček podržan je jednoglasno,
Prijedlog dodjele priznanja Mladenu Prekratu podržan je jednoglasno.

Odluka o dodjeli priznanja Općine Tuhelj donesena je nakon pojedinačnog glasanja o svakom
prijedlogu za općinsko priznanje u 21 sat i 50 minuta.
Točka 7.
Prijedlog Odluke o imenovanju radne skupine za izradu Pravilnika o dodjeli općinskih priznanja
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je vijećnicima razloge donošenja ove odluke.
Pročelnik JUO Tramišak obavijestio je vijećnike da su se na poziv za imenovanje u radnu
skupinu javili:
- Slavko Petrinec, vlasnik Autoservisa Petrinec
- Snježana Romić, ravnateljica OŠ Lijepa naša
- Tomislav Tramišak, pročelnik JUO
Kao predstavnica načelnika u radu radne skupine sudjelovati će zamjenica načelnika Kolman.
Od strane udruga predloženi su:
- Danijel Herceg (predstavnik udruga koje se bave kulturom),
- Igor Moguljak (predstavnik udruga koje se bave sportom)
- Ivanka Tisanić (predstavnica ostalih udruga).
Vijećnici su predložili da od strane Općinskog vijeća članovi radne skupine budu Martin
Turčin i Željka Kramarić.
Odluka o imenovanju radne skupine za izradu Pravilnika o dodjeli općinskih priznanja donesena
je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 21 sat i 54 minute.
Točka 8.
Pitanja i prijedlozi
Načelnik Hercigonja izvijestio je vijećnike o provođenju javne nabave u postupku
izgradnje dječjeg vrtića, o projektu uređenja trga u Tuhlju te o ostalim aktualnim projektima u
Općini.
Vijećnik Kovačićek postavio je pitanja vezana uz komunalne probleme u Tuheljskim Toplicama.
Vijećnik Turčin postavio je upit o reguliranju odvodnih kanala u naselju Banska Gorica.
Vijećnik Slaviček postavio je upit o spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 22 sata i 13 minuta.
Zapisničarka
Katarina Špetić

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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