
  
 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 
  

KLASA: 021-05/20-01/1 

URBROJ: 2135-03-01/20-01 

Tuhelj, 24.01.2020. 

 

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ broj 12/18) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati  

 

U ČETVRTAK, 30. SIJEČNJA 2020. GODINE U19:00 SATI, 

u općinskoj vijećnici, Tuhelj 36 
 

Za sjednicu predlažem slijedeći:     
DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Općinskog vijeća; 

2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj;  

3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj; 

4. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj; 

5. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja;  

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2019. godinu; 

7. Pitanja i prijedlozi. 

      

       

     Predsjednik Općinskog vijeća  

      Robert Romić 

 

 

 

 

 

 

 

O tome obavijest:             

1. Članovi Općinskog vijeća 1-11;                  

2. Općinski načelnik;         

3. Zamjenica općinskog načelnika; 

4. Predsjednik Savjeta mladih;             

5. Predsjednica Povjerenstva za       

    ravnopravnost spolova;                       

6. Pismohrana - ovdje.      
 
 
 
 



   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/19-01/12 

URBROJ: 2135-03-01/19-02 

Tuhelj, 12.12.2019. 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

21. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 12. prosinca 2019. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 18,00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Nikola Matečić, Robert Romić, 

Armando Slaviček, Željka Kramarić i Martin Turčin. 

 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO  

   Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

Ostali prisutni: Snježana Romić, predsjednica Općinskog povjerenstva za ravnopravnost 

spolova (u daljnjem tekstu: OPRS), Marko Brozović, osoba na stručnom 

osposobljavanju u JUO, Ivan Mucko iz Arhitektonskog ateliera 10 (tokom 

točke 1. dnevnog reda) 

Nisu bili prisutni: vijećnici Valentin Kovačićek, Katarina Marić i Mladen Mustač, zamjenica 

načelnika Veronika Kolman 

 

 U 18,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i  

predložio da točka 4. predloženog  dnevnog reda, postane točka 1.  

 Održana je minuta šutnje za preminulog vijećnika iz mandata 2001-2005. godine. 

 S obzirom da na prijedlog nije bilo primjedbi, predsjednik Općinskog vijeća predložio 

je sljedeći dnevni red:     

DNEVNI RED: 

 

1. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana 

uređenja Općine Tuhelj; 

2. Verifikacija zapisnika 20. sjednice Općinskog vijeća; 

3. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu 

te usvajanje Pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine 

Tuhelj 

4. Prijedlog:  

a. II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području općine Tuhelj za 2019. godinu;  

b. II. izmjena  i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

općine Tuhelj za 2019. godinu; 

c. II. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. 

godinu;  



d. II. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu; 

e. II. izmjena i dopuna Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini; 

5. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu i projekciju proračuna za 

2021. i 2022. godinu;  

6. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu; 

7. Prijedlog: 

a. Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu, 

b. Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, 

c. Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu, 

d. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Tuhelj za 2020. godinu, 

e. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. 

godinu, 

f. Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020. godinu, 

g. Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2020.godini, 

h. Plana upravljanja imovinom u 2020. godini, 

i. Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, 

j. Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini, 

k. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,  

l. Program utroška spomeničke rente za 2020. godinu, 

8. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2020. godinu; 

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka  

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2020. godinu; 

10. Prijedlog odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti 

održavanja javne rasvjete; 

11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi; 

12. Prijedlog odluke o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u školskoj godini 

2019./2020.; 

13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja; 

14. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih 

nepogoda za 2020.godinu;  

15. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda; 

16. Prijedlog analize stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Tuhelj za 2019. 

godinu; 

17. Prijedlog plana razvoja sustava civilne  zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. godinu 

s trogodišnjim financijskim učincima; 

18. Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2020. godinu;  

19. Prijedlog zaključka o odobravanju Izvješća o radu za 2018. i 2019. godinu te Plana rada 

za 2020. i 2021. godinu Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova;  

20. Pitanja i prijedlozi. 

   

Dnevni red 21. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO u 18 sati. 

 

 

 

 



Točka 1. 

Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana 

uređenja Općine Tuhelj te usvajanje Pročišćenog teksta odredbi za provođenje 

Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj 

 

Načelnik Hercigonja pojasnio je razloge donošenja III. Izmjena i dopuna te je pojasnio 

financiranje projekta izrade izmjena i dopuna od strane Republike Hrvatske i Europske unije, a 

sve u sklopu Mjere 7  - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. 

Gospodin Mucko, predstavnik izrađivača izmjena i dopuna pojasnio je tehničke i 

zakonske preduvjete koje smo u postupku morali provesti. 

Na upit vijećnika Slavičeka, gospodin Mucko je pojasnio koji su zahtjevi u procesu 

javnog savjetovanja odbijeni. 

 

Odluka o III. Izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine 

Tuhelj donesena, a Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine 

Tuhelj usvojen je  JEDNOGLASNO u 18 sati i 31 minutu 

 

Točka 2. 

Verifikacija Zapisnika 20.  sjednice 

 

Zapisnik 20. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO  u18 sati i 32 minute. 

 

Točka 3.  

Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da uz odluku ide i amandman načelnika, a 

Pročelnik JUO objasnio je koje su razlike navedene u amandmanu. 

O prijedlogu odluke raspravljala je Komisija za financije i proračun te predlaže donošenje 

iste. 

Vijećnik Turčin postavio je upit o Seljačkom domu u Proseniku, na što je načelnik 

Hercigonja odgovorio da postoji problem u zemljišnoknjižnim odnosima. 

Na upit vijećnika Slavičeka, načelnik Hercigonja pojasnio je dinamiku plaćanja situacija 

za izgradnju dječjeg vrtića u Tuhlju. 

Vijećnik Slaviček postavio je upit o stavci troškova tiska te je apelirao da se preventivna 

deratizacija provodi dva puta godišnje. 

Vijećnik Turčin postavio je upit o vizuri dječjeg vrtića. Načelnik Hercigonja je pojasnio 

da slike na koje se vijećnik referira nisu dio projekta te da kao takve ne moraju biti identične 

projektu. 

 

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu donesena je sa 

6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 18sati i55 minuta. 

 

Točka 4. 

Prijedlog: 

a. II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Tuhelj za 2019. godinu 

 

Pročelnik Tramišak objasnio je promjene u prijedlog koje su unesene amandmanom 

načelnika. 

 



II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Tuhelj za 2019. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA u 

19 sati i 01 minutu 

 

b. II. izmjena  i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine Tuhelj za 2019. godinu 

 

II. izmjene  i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine 

Tuhelj za 2019. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 19 sati i 04 minute. 

 

c. II. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 

2019. godinu 

 

Na upit vijećnika Slavičeka po povećanju stavke ostale naknade, pročelnik Tramišak je 

objasnio da je u drugoj polovici rođeno više djece koja su treće dijete u obitelji te stoga imaju 

pravo na veću naknadu. 

 

II. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu 

donesene su JEDNOGLASNO u 19 sati i 07 minuta. 

 

d. II. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu 

 

II. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu donesene su s 

6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA u 19 sati i 09 minuta. 

 

e. II. izmjena i dopuna Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini 

 

II. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini donesene su 

JEDNOGLASNO u 19 sati i 11 minuta. 

 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu i projekciju proračuna za 

2021. i 2022. godinu 

 

Proračun je planiran u iznosu od 11 milijuna kuna te je načelnik Hercigonja posebno 

napomenuo novost, sufinanciranje OPG-ova za koje će se raspisati javni poziv. 

Prijedlog proračuna je bio na javnom savjetovanju na koje nije pristigla nijedna 

primjedba. 

Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da je o prijedlogu proračuna 

raspravljala Komisija za financije i proračun koja predlaže donošenje odluke kao u prijedlogu. 

Vijećnik Slaviček pohvalio je nabavku projektora u općinskoj vijećnici i predložio da se 

za ovakve prilike upotrijebi kako bi se lakše raspravljalo o proračunu. 

Vijećnik Slaviček postavio je upit o broju prodanih grobnih mjesta, na što je načelnik 

odgovorio da su svi obiteljski grobovi prodani te da su za prodaju preostale još grobnice. 

 

Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu i projekciju proračuna za 2021. i 2022. 

godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 2glava PROTIV u 19 sati i 30 minuta. 

 

 

 

 



Točka 6. 

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu 

 

Odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV 

u 19 sati i 30 minuta. 

 

Točka 7. 

Prijedlog: 

a) Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu, 

b) Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, 

c) Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu, 

d) Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tuhelj za 2020. godinu, 

e) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 

2020. godinu, 

f) Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020. godinu, 

g) Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2020.godini, 

h) Plana upravljanja imovinom u 2020. godini, 

i) Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, 

j) Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini, 

k) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,  

l) Program utroška spomeničke rente za 2020. godinu. 

 

Na upit vijećnika Turčina o sufinanciranju udruge Strojni prsten - Simentalac Hrvatskog 

zagorja, načelnik Hercigonja je odgovorio da se ove godine nisu javili s projektom za 

sufinanciranje. 

 

Programi navedeni pod a) do l) točke 7 dnevnog reda doneseni su sa 6 glasova ZA i 2 glasa 

SUZDRŽANA u 19 sati i 43 minute. 

 

Točka 8. 

Prijedlog Plana davanja koncesija za 2020. godinu 

 

Plan davanja koncesija za 2020. godinu donesen je JEDNOGLASNO u 19 sati i 45 minuta. 

 

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2020. godinu 

 

Načelnik Hercigonja obrazložio je da se financiranje planira u istom iznosu kao i prošle 

godine te da je prije 10 dana izvršena uplata za 2019. godinu. 

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2020. godinu donesena je JEDNOGLASNO u 19 sati i 46 

minuta. 

 

 

 

 

 



Točka 10. 

Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti 

održavanja javne rasvjete 

Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja 

javne rasvjete donesena je JEDNOGLASNO u 19 sati i 48 minuta. 

 

Točka 11. 

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Načelnik Hercigonja je objasnio da se izmjene odluke donose radi izmjene uvjeta za 

oslobođenje naših mještana kojima će se proširiti mogućnost ostvarivanja prava. 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi donesena je JEDNOGLASNO u 19 

sati i 49 minuta. 

 

Točka 12. 

Prijedlog odluke o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u školskoj godini 

2019./2020. 

 

Načelnik Hercigonja i vijećnik Slaviček složili su se da je donošenje Pravilnika o dodjeli 

novčanih pomoći učenicima i studentima olakšalo postupak dodjele pomoći. 

 

Odluka o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u školskoj godini 2019./2020. 

donesena je JEDNOGLASNO u 19 sati i 54 minute. 

 

Točka 13. 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja donesena je JEDNOGLASNO u 19 sati i 56 minuta. 

 

Točka 14. 

Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih 

nepogoda za 2020.godinu 

 

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2020. 

godinu donesena je JEDNOGLASNO u 19 sati i 59 minuta. 

 

Točka 15. 

Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

 

Načelnik Hercigonja pojasnio je da se ovom odlukom stavlja van snage odredba o 

imenovanju komisije za elementarne nepogode koju je vijeće donijelo na svojoj 1. sjednici iz 

razloga što zakon propisuje da moramo donijeti novu odluku. 

 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda donesena je JEDNOGLASNO u 20 sati 01 minutu. 

 

 



Točka 16. 

Prijedlog analize stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Tuhelj za 2019. 

godinu 

 

Analiza stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Tuhelj za 2019. godinu donesena je 

JEDNOGLASNO u 20 sati i 03 minute. 

 

Točka 17.  

Prijedlog plana razvoja sustava civilne  zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. 

godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

 

Plan razvoja sustava civilne  zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. godinu s trogodišnjim 

financijskim učincima donesen je JEDNOGLASNO u 20 sati i 04 minute. 

 

Točka 18. 

Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2020. godinu 

 

Načelnik Hercigonja pohvalio je rad Savjeta mladih. 

Vijećnik Slaviček predložio je da se i mladi uključe u organizaciju Božićnog koncerta. 

 

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2020. godinu donesen je 

JEDNOGLASNO u 20 sati i 09 minuta. 

 

Točka 19. 

Prijedlog zaključka o odobravanju Izvješća o radu za 2018. i 2019. godinu te Plana rada 

za 2020. i 2021. godinu Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 

 

Zaključak o odobravanju Izvješća o radu za 2018. i 2019. godinu te Plana rada za 2020. i 

2021. godinu Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova donesen je JEDNOGLASNO 

u 20 sati i 19 minuta. 

 

Točka 20. 

Pitanja i prijedlozi 

 

 Načelnik Hercigonja i predsjednik Općinskog vijeća zahvalili su vijećnicima na 

njihovom angažmanu tokom 2019 godine, a svi prisutni su si čestitali predstojeće blagdane. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 20 sati i 30 minuta. 

 

 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća 

      Katarina Špetić                   Robert Romić 
 
 
 
 
 
 
 



                    
     REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 
    OPĆINA TUHELJ 

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I  

     NORMATIVNU DJELATNOST  

  

KLASA: 021-01/20-01/001 

URBROJ: 2135-03-01/20-01 

Tuhelj, 23.01.2020. 

 

Predmet: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj 

Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti (članak 43. Statuta 

Općine Tuhelj) 

Pravna osnova: članak 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17, 98/19) 

 

Obrazloženje  

 

Hrvatski sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 

98/19, dana 16.10.2019. godine. Zakon je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine. 

 Člankom 16. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 

60 dana od dana stupanja na snagu Zakona. Taj rok istječe 01.03.2020. godine. 

 Izmjene Statuta Općine Tuhelj koje se predlažu su tehničke naravi i vezane su uz izmjene 

gore navedenog Zakona, a koje se tiču usklađivanja procesa provjere zakonitosti općinskih akata 

s ukidanjem ureda državne uprave u županijama i prenošenjem njihove nadležnosti na druga 

državna tijela. 

Za Općinu Tuhelj to konkretno znači da od 01.01.2020. godine ne šalje više opće akte na 

provjeru zakonitosti uredu državne uprave u Krapinsko – zagorskoj županiji, nego je naša 

obveza slati akte nadležnim državnim tijelima (npr. akti vezani uz brigu o djeci, odgoj i 

obrazovanje dostavljaju se Ministarstvu znanosti i obrazovanja, akti vezani uz zbrinjavanje 

otpada dostavljaju se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, itd.) 

Prijedlog Odluke je na javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  te ćete o 

rezultatima savjetovanja biti obaviješteni na sjednici. 

 Radi ispunjenje obveze propisane člankom 33. Zakona, predlaže se donošenje Statutarne 

odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj. 

 

Predsjednica Komisije 

    Veronika Kolman 

PRILOG: 

- Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama  

i dopunama Statuta Općine Tuhelj 



Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17 i 98/19) i članka 30. stavka 1., alineje 1. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik 

Krapinsko - zagorske županije“ broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na ___ sjednici 

održanoj _______ 2020. donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Tuhelj 

 

Članak 1. 

 U Statutu Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 12/18) u 

članku 21. stavku 1. riječi „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuje se riječima „tijelo 

državne uprave“. 

 U stavku 2. riječi „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se riječima „tijelo državne 

uprave“. 

 

Članak 2. 

 U članku 47., stavku 3, alineji 24. riječi „odnosno poslova državne uprave, ako su 

preneseni na Općinu“ zamjenjuju se riječima „odnosno povjerenih poslova državne uprave“. 

 

Članak 3. 

 U članku 50., stavku 1., alineji 1. riječi „predstojnika ureda državne uprave u Krapinsko – 

zagorskoj županiji“ zamjenjuju se riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu 

opći akt“. 

 

Članak 4. 

 U članku 55. stavku 1. riječi „obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom 

preneseni na Općinu“ zamjenjuju se riječima „povjerenih poslova državne uprave“.  

 

Članak 5. 

 U članku 91. brišu se riječi „ured državne uprave u Krapinsko – zagorskoj županiji i“ i 

riječ „središnja“.  

 

Članak 6. 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko - zagorske županije“. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj, 

 

                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 

               Robert Romić 

 

 

  
 
 
 



                    
     REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 
    OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

  

KLASA: 022-05/20-01/03 

URBROJ: 2135-03-02/20-01 

Tuhelj, 24.01.2020. 

 

Predmet: Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj) 

Pravna osnova: članak 35. stavak 1., točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) 

 

Obrazloženje  

 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da ustrojstvo i 

djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave uređuje predstavničko tijelo, a da izvršno 

tijelo, odnosno načelnik usmjerava djelovanje tih tijela u obavljanju poslova iz njihova 

samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad. 

U Općini Tuhelj na snazi je Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela iz 2002. 

godine koja je, s obzirom na izmjene zakonskih i općinskih propisa, zastarjela i potrebno ju je 

ponovno donijeti. 

Ovom Odlukom se ustrojava Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj te se utvrđuje 

njegov djelokrug, organizacija i način rada, odgovornost za obavljanje poslova kao i druga 

pitanja značajna za njegov rad. 

Po donošenju ove odluke, općinski načelnik je obvezan donijeti novi pravilnik o 

unutarnjem redu te zajedno s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela uskladiti pojedinačne 

akte.  

Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prilogu. 

 

 

Općinski načelnik 

Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

PRILOG: 

- Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog  

upravnog odjela Općine Tuhelj 

 
 



   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

Temeljem članka 35. stavak 1. točke 4., a u vezi s čl. 53. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj 

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 12/18) Općinsko vijeće Općine Tuhelj 

na svojoj __. sjednici održanoj _______________.g. donosi 

O D L U K U 

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj (u daljnjem 

tekstu: Jedinstveni upravni odjel) te se utvrđuje njegov djelokrug, organizacija i način rada, 

odgovornost za obavljanje poslova kao i druga pitanja značajna za njegov rad. 

 

Članak 2. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi iz njegova 

samoupravnog djelokruga kao i upravni i stručni poslovi sukladno zakonu i drugim propisima, 

Statutu Općine Tuhelj, odlukama i drugim aktima Općinskog vijeća i načelnika. 

 

Članak 3. 

Jedinstveni upravni odjel sastoji se od radnih mjesta ustrojenih u skladu s rasporedom 

i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog 

obavljanja poslova iz samoupravnog i upravnog djelokruga Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: 

Općina) 

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi radnih mjesta s opisom 

poslova, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od 

značaja za rad uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu kojeg donosi načelnik na prijedlog 

pročelnika. 

 

             Članak 4. 

Unutar Jedinstvenog upravnog odjela ustrojava se Vlastiti pogon za obavljanje 

komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) osnovan posebnom odlukom 

Općinskog vijeća, kao ustrojstvena jedinica za obavljanje komunalnih poslova, bez svojstva 

pravne osobe. 



Unutarnje ustrojstvo vlastitog pogona uređuje se odlukom o osnivanju vlastitog 

pogona te pobliže uređuje Pravilnikom o poslovanju vlastitog pogona.  

 

 Članak 5. 

 Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine 

Tuhelj. 

 

II. DJELOKRUG POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

OPĆINE TUHELJ 

 

 Članak 6. 

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine 

kao jedinice lokalne samouprave kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito 

poslove koji se odnose na: 

– uređenje naselja i stanovanje, 

– prostorno i urbanističko planiranje, 

– komunalno gospodarstvo, 

– brigu o djeci, 

– socijalnu skrb, 

– primarnu zdravstvenu zaštitu, 

– odgoj i osnovno obrazovanje, 

– kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 

– zaštitu potrošača, 

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

– protupožarnu i civilnu zaštitu, 

– promet na svom području 

– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

III. ORGANIZACIJA I NAČIN RADA  

 

Članak 7. 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i rukovodi pročelnik koji je za svoj rad 

odgovoran načelniku. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira obavljanje poslova u Jedinstvenom 

upravnom odjelu, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika 

te obavlja druge poslove predviđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

Statutom Općine i ovom Odlukom. 

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje načelnik putem javnog natječaja na 

način i pod uvjetima reguliranim važećim zakonskim propisima. 

 

IV. ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA 

 

Članak 8. 

Rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog 

djelokruga usmjerava i nadzire načelnik. 

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka, načelnik nalaže izvršavanje zadaća iz 

djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela te daje smjernice za postupanje. 

Članak 9. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je načelniku za zakonit, pravilan i 

pravodoban vlastiti rad i rad Jedinstvenog upravnog odjela. 

 



 

Članak 10. 

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju 

službenici, a pomoćne (tehničke) i prateće poslove namještenici. 

Službenici i namještenici povjerene poslove moraju obavljati savjesno, pridržavajući 

se Ustava, zakona, drugih propisa i pravila struke te su dužni postupati po uputama pročelnika 

u skladu sa zakonom. 

Osim poslova radnih mjesta na koja su raspoređeni, službenici i namještenici dužni su 

sudjelovati u izvršavanju poslova koji su neophodni po nalogu pročelnika, sukladno svojem 

znanju i sposobnostima. 

            Članak 11. 

O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto, drugim pravima i obvezama službenika i 

namještenika, kao i o prestanku službe odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

sukladno važećim zakonskim propisima. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 12. 

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke s njome će se uskladiti 

odredbe Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj, sukladno 

članku 3. stavku 2. ove Odluke. 

Službenici i namještenici nastavljaju raditi na poslovima zatečenim na dan stupanja na 

snagu ove odluke do donošenja rješenja o rasporedu sukladno Pravilniku o unutarnjem redu 

iz stavka 1. ovog članka.  

 

Članak 13. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o ustroju 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije 

broj 15/02). 

 

           Članak 14. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije. 

 

  

                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
     REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 
    OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

  

KLASA: 022-05/20-01/03 

URBROJ: 2135-03-02/20-02 

Tuhelj, 24.01.2020. 

 

Predmet: Odluka o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj) 

Pravna osnova: članak 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 

99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) 

 

Obrazloženje  

 

U Općini Tuhelj na snazi je odluka iz 2014. godine koja je objavljena u Službenom 

glasniku Krapinsko – zagorske županije broj 18/14.  

Navedenu odluku potrebno je uskladiti s promjenama Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne 

novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) te unijeti u odluku sva 

postupanja Općine Tuhelj vezana uz socijalna prava naših mještana. 

Sva prava koja su naši mještani mogli ostvariti na temelju trenutno važeće odluke su 

zadržana i u novoj odluci, a dodana je naknada za troškove prijevoza učenicima osnovnih i 

srednjih škola te naknada za troškove nabave udžbenika za učenike srednjih škola. 

Gore navedena prava su uvrštena u ovu odluku kako bi se omogućilo pravovremeno 

ostvarivanje navedenih prava putem zaključka načelnika u skladu s ovom odlukom te kako bi se 

rasteretilo Općinsko vijeće donošenja istih odluka svake godine. 

Prijedlog odluke dat je na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te ćete o 

rezultatima savjetovanja biti obaviješteni na sjednici. 

Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prilogu. 

 

 

Općinski načelnik 

Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG: 

- Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj 

 



                       
       REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

               OPĆINA TUHELJ 

 

KLASA:      

URBROJ:  

U Tuhlju,  

 

Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 

99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ broj  12/18) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___ sjednici 

održanoj  dana  ______________. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE TUHELJ 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava iz 

socijalne skrbi koja osigurava Općina Tuhelj (u daljnjem tekstu: Općina) propisana Zakonom 

kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) te prava iznad standarda propisana 

Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja 

tih prava.  

 Odredbe ove Odluke koje se odnose na bračnu zajednicu primjenjuju se na isti način i na 

izvanbračnu zajednicu i životno partnerstvo. 

 Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

II. SOCIJALNA SKRB 

 

Članak 2. 

 Sukladno Zakonu socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za 

Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u 

nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje 

promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i 

skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom 

zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. 

Članak 3. 

 Djelatnost socijalne skrbi, sukladno Zakonu, obavljaju ustanove socijalne skrbi, jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe, 

obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, pod uvjetima i na način 

propisan Zakonom, posebnim zakonima i provedbenim propisima. 

 



II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 4. 

 Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci jesu samac i 

kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u 

mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na 

drugi način. 

Članak 5. 

 Prava iz socijalne skrbi može ostvariti osoba ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i 

ovom Odlukom. 

 Prava iz socijalne skrbi utvrđena Zakonom i ovom Odlukom (zakonski standard)- pravo 

na naknadu za troškove stanovanja i troškove ogrjeva za korisnike zajamčene minimalne 

naknade, te druga prava (iznad zakonskog standarda) ostvaruje: 

- hrvatski državljanin sa prebivalištem na području općine Tuhelj 

- stranac i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području općine Tuhelj. 

 

Članak 6. 

 Prava iz socijalne skrbi  utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine 

ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret 

Republike Hrvatske, te drugih  pravnih ili fizičkih osoba.  

 

Članak 7. 

 Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili 

nasljeđivati.  

 Korisnik socijalne skrbi može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika 

pomoći iz ove Odluke, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je 

ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

 

Članak 8. 

 Svaki stanovnik općine Tuhelj dužan je brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih 

potreba i životnih potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. 

 Svaki stanovnik općine Tuhelj svojim radom, prihodom i imovinom dužan je pridonositi 

sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne 

ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu 

brinuti o sebi. 

 Smatra se da u smislu Zakona i ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako 

sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti sredstvima od prodaje imovine 

ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za 

podmirenje osnovnih životnih potreba. 

 

Članak 9. 

 Općina je dužna u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava utvrđena 

Zakonom za korisnike zajamčene minimalne naknade. 

 Općina može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada, pomoći i socijalnih 

usluga stanovnicima na svom području i iznad Zakonom propisanih obveza te u većem opsegu 

nego što je utvrđeno Zakonom. 



 Financijska sredstva za provedbu prava propisanih ovom Odlukom utvrđuju se u 

proračunu Općine Tuhelj za svaku proračunsku godinu u okviru Programa financiranja javnih 

potreba socijalne skrbi koje donosi Općinsko vijeće Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: Općinsko 

vijeće). 

 Opseg i visina potpora utvrđenih ovom Odlukom mogu biti ograničeni ovisno o stanju  

sredstava u proračunu Općine, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je 

Općina Zakonom obvezana. 

 

Članak 10. 

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom 

obavljaju: Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), Odbor za 

socijalnu skrb Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: Odbor) i općinski načelnik Općine Tuhelj ( u 

daljnjem tekstu: Načelnik).  

 Odbor ima  predsjednika i osam članova, a imenuje ga Općinsko vijeće posebnom 

odlukom.  

Rad Odbora održava se na sjednicama.  

 

 III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADE IZ SOCIJALNE 

SKRBI  

 

Članak 11. 

 Korisnik ostvaruje pravo na naknadu iz socijalne skrbi ukoliko ispunjava uvjete određene 

ovom Odlukom. 

 

 IV.  OBLICI NAKNADA IZ  SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak 12.  

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:  

1. pravo na naknadu za troškove stanovanja, 

2. pravo na naknadu za troškove ogrjeva,  

3. pravo na jednokratnu naknadu, 

4. pravo na naknadu za novorođeno dijete, 

5. pravo na naknadu za troškove prijevoza, 

6. pravo na besplatnu školsku kuhinju za učenike osnovne škole, 

7. pravo na naknadu za školovanje – novčane potpore učenicima i studentima, 

8. pravo na naknadu troškova nabave udžbenika za učenike osnovne i srednjih škola, 

9. drugi oblici naknada.  

 

 Naknada i visina naknade iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđena je sukladno Zakonu.  

 Naknadu za trošak ogrjeva iz stavka 1. točke 2. osigurava Krapinsko-zagorska županija 

u svom proračunu u visini koju odredi predstavničko tijelo Krapinsko-zagorske županije svojom 

Odlukom. 

Naknade i visina naknada iz stavka 1. ovog članka, osim točke 2., ostvarivat  će se  

sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu. 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Naknada za troškove stanovanja 

 

Članak 13. 

 Troškovi stanovanja u smislu Zakona odnose se na najamninu, komunalne naknade, 

električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s 

posebnim propisima. 

 Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne 

naknade utvrđene sukladno Zakonu. 

 Naknada za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice (50%) iznosa zajamčene 

minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, utvrđene Zakonom. 

 Naknada za troškove stanovanja može se priznati i do punog iznosa (100%) zajamčene 

minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu sukladno Zakonu, kada bi se po 

mišljenju Centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar) samo na taj način spriječilo 

odvajanje djece od roditelja.  

 Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način 

da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja 

je izvršila uslugu. 

 Pravo na naknadu za troškove stanovanja i način isplate utvrđuje rješenjem Upravni 

odjel. 

  

2. Troškovi ogrjeva 

Članak 14. 

 Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva 

priznaje se pravo na naknadu za troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 

m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje troška ogrjeva u visini koju svojom odlukom 

odredi predstavničko tijelo Krapinsko-zagorske županije.  

Radi osiguravanja sredstva za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel 

podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva 

nadležnom upravnom odjelu Krapinsko-zagorske županije najkasnije do rujna tekuće godine za 

sljedeću godinu. 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava Krapinsko-zagorska županija u svom 

proračunu. 

  

 3. Jednokratna naknada 

Članak 15. 

 Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih 

materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja 

ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično, a prema 

ocjeni Odbora. 

 Jednokratna naknada može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili 

nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u 

kućanstvu, odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama. 

 Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu 

u naravi.  

 Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično ako Odbor utvrdi 

da postoji osnovana pretpostavka da  korisnik naknadu neće koristiti namjenski.  

 Jednokratna naknada može se ostvariti jednom u pojedinoj proračunskoj godini, a najviše 

do sveukupnog iznosa od 2.000,00 kn. 

 Iznimno, jednokratna naknada može se ostvariti i preko iznosa iz stavka 5. ovog članka 

na prijedlog Odbora. 



 Odbor donosi prijedlog visine jednokratne naknade na osnovi razmatranja i ocjene 

svakog pojedinog zahtjeva. 

Odbor rješava pristigle zahtjeve za jednokratnu novčanu pomoć najmanje jednom 

tromjesečno onim redom kojim su pristizali, osim kada je riječ o hitnim slučajevima 

prouzročenim nesrećom ili vremenskom nepogodom. 

U izuzetno složenoj situaciji Odbor, na prijedlog općinskog načelnika, rješava po 

zahtjevu hitno. 

Zahtjevi se mogu podnositi do iskorištenja sredstava koja su za jednokratne naknade 

osigurana u Proračunu Općine  za pojedinu proračunsku godinu. 

Na zahtjev Upravnog odjela korisnik je dužan dokazati namjensko korištenje odobrenih 

sredstava. 

Pri rješavanju zahtjeva za jednokratne naknade Odbor može zatražiti dodatne podatke 

nadležnog Centra, Zavoda za zapošljavanje  i drugih nadležnih institucija.      

Općina i Centar će najmanje jednom mjesečno razmijeniti podatke o odobrenim 

jednokratnim naknadama. 

Jednokratnu naknadu, na prijedlog Odbora, odobrava načelnik posebnim zaključkom. 

 

Članak 16. 

Uvjeti (kriteriji) za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu 

 

 Jednokratna naknada ostvaruje se temeljem zahtjeva korisnika i pripadajuće 

dokumentacije kojom se dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje naknade temeljem ove 

Odluke. 

 Osnovni uvjeti za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu samcu ili kućanstvu su 

sljedeći i primjenjuju se kumulativno: 

1. ispunjavanje uvjeta iz članka 5. stavka 2. prilikom podnošenja zahtjeva, s time da 

podnositelj zahtjeva mora imati, prije podnošenja zahtjeva, najmanje 6 mjeseci 

prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području općine Tuhelj, 

2. dostava dokumentacije kojom se potvrđuje opravdanost zahtjeva za jednokratnu 

naknadu, 

3. mjesečni iznos prihoda za samca najviše u iznosu do 1.500,00 kn, a za kućanstvo 

najviše u iznosu do 1.500,00 kn po članu kućanstva  – podnositelja zahtjeva u 

posljednja tri mjeseca koja prethode podnošenju zahtjeva. 

 

Prednost pri odobravanju jednokratne novčane pomoći imaju podnositelji zahtjeva koji 

zadovoljavaju sve uvjete iz ove Odluke, a nisu korisnici naknade zajamčene minimalne naknade 

sukladno Zakonu. 

Jednokratnu naknadu korisnici ne mogu ostvariti po osnovi dugovanja za režijske 

troškove i troškove podmirenja kredita i drugih troškova koje su stvorili svjesno i samovoljno te 

svih troškova proizašlih iz prekršajne ili kaznene odgovornosti podnositelja zahtjeva ili članova 

njegovog kućanstva. 

 

4. Naknada za  novorođeno dijete 

 

Članak 17. 

 Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području općine 

Tuhelj može ostvariti jedan od roditelja s prebivalištem na području Općine u iznosu od:  

- 1.000,00 kuna za prvorođeno dijete u obitelji,  

- 2.000,00 kuna za drugorođeno dijete u obitelji,  

- 5.000,00 kuna za treće i svako daljnje dijete u obitelji, temeljem  posebnog  zaključka  

načelnika. 



5. Naknada za troškove prijevoza  

 

Članak 18. 

 Pravo na naknadu za troškove prijevoza mogu ostvariti: 

- redovni učenici osnovne škole koji to pravo ne ostvaruju u okviru Državnog pedagoškog 

standarda, 

- redovni učenici srednje škole koji putuju u školu. 

Pravo na naknadu za troškove prijevoza iz stavka 1. ovog članka pripada djetetu koje ima 

prebivalište na području općine Tuhelj, a ostvaruje se pod uvjetima i u visini utvrđenim 

posebnim zaključkom načelnika. 

 

6. Pravo na besplatnu školsku kuhinju za učenike osnovne škole 

 

Članak 19. 

Pravo na besplatnu školsku kuhinju ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području 

općine Tuhelj, pohađaju osnovnu školu u Tuhlju te ostvaruju kriterije osnovne škole za 

ostvarenje prava. 

Osnovna škola provodi postupak i sastavlja popis učenika koji ispunjavaju kriterije iz 

članka 1. ovog stavka. 

Zahtjev za ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka za učenike Općini podnosi osnovna 

škola. 

Zaključak o sufinanciranju donosi općinski načelnik, a visinu pomoći iz ovog članka za 

svaku godinu utvrđuje Načelnik sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu. 

 

7. Naknada za školovanje-novčana pomoć 

 

Članak 20. 

 Pravo na naknadu za školovanje-novčanu pomoć mogu ostvariti redovni učenici srednje 

škole i studenti sa prebivalištem na području općine Tuhelj sukladno Pravilniku o kriterijima i 

postupku za dodjelu novčane pomoći učenicima srednjih škola i studentima.   

 

8. Naknada za troškove nabave udžbenika za učenike osnovne i srednjih škola 

 

Članak 21. 

 Pravo na naknadu troškova nabave udžbenika za učenike osnovne škole mogu ostvariti 

svi redovni učenici koji polaze osnovnu školu u Tuhlju te svi učenici s prebivalištem na području 

općine Tuhelj koji polaze okolne osnovne škole. 

 Pravo na naknadu dijela troškova nabave udžbenika mogu ostvariti svi redovni učenici 

srednjih škola sa prebivalištem na području općine Tuhelj. 

Zahtjeve za ostvarivanje prava iz stavaka 1. i 2. ovog članka na temelju javnog poziva 

podnose roditelji učenika Upravnom odjelu  

 Sredstva za naknadu troškova nabave udžbenika iz ovog članka osiguravaju se u 

proračunu Općine Tuhelj za svaku pojedinu godinu, a visina naknade utvrđuje se zaključkom 

načelnika. 

 

 

9. Drugi oblici naknada 

Članak 22. 

 Na temelju posebnog zaključka načelnika mogu se odobriti i drugi oblici socijalnih 

naknada. 

 



 V. RAD ZA OPĆE DOBRO   

 

Članak 23. 

 Radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva koji je  korisnik 

zajamčene minimalne naknade obvezan je odazvati se na rad za opće dobro, bez naknade. 

 U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati 

najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno. 

 Centar je dužan jednom mjesečno dostavljati Općini podatke o radno sposobnim ili 

djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade. 

 Općina je dužna Centru jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene 

minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro iz stavka 1. ovog 

članka. 

 

 VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA  

        IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak  24. 

 Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se  

na zahtjev korisnika  ili po službenoj dužnosti.  

 Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev 

bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke. 

 

Članak 25. 

 Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi određenih ovom 

Odlukom podnosi se Upravnom odjelu.   

 Uz zahtjev korisnici su obvezni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi 

utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (rješenje o 

zajamčenoj minimalnoj naknadi, izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva, podatke o 

prihodima i imovinskom stanju- potvrda Porezne uprave o prihodima, uvjerenje o 

nezaposlenosti, rješenje o invalidnosti, liječničku dokumentaciju i drugo).  

 Korisnik je obvezan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao 

i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje prava iz socijalne skrbi i pisanom izjavom 

omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne skrbi. 

 Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz 

socijalne skrbi, korisnik odgovara materijalno i kazneno. 

 

Članak  26. 

 O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada propisanih ovom Odlukom u prvom 

stupnju odlučuje rješenjem Upravni odjel, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

 Rješenje o pravu na naknadu Upravni odjel donosi u roku od 30 dana od dana  podnošenja 

zahtjeva.  

 O žalbi protiv rješenja Upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Krapinsko-

zagorske županije, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja. 

 

Članak  27. 

 Korisnik je obvezan Upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na 

ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom u roku od 8 dana od dana nastanka  promjene.  

 Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi 

Upravni odjel će donijeti  novo rješenje.  

 

 



Članak  28. 

 Upravni odjel nadzire koriste li se odobrena sredstva za svrhu za koju su namijenjena.  

 Na zahtjev Upravnog odjela korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju  

odobrenih sredstava.  

 

Članak 29. 

 Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom,   

obvezan je Općini nadoknaditi  štetu,  ako je:  

 - na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili  je 

morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo  

koje mu ne pripada,  

 - ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na 

gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati. 

 

VII. VOĐENJE EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE 

 

Članak 30. 

Upravni odjel će ustrojiti i voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz 

sustava socijalne skrbi propisanih Zakonom i ovom Odlukom te o tome sastavljati izvješća. 

Upravni odjel dužan je izvješća iz stavka 1. ovog članka dostavljati Krapinsko – 

zagorskoj županiji. 

 

  

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 31. 

 Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe važećeg 

Zakona o socijalnoj skrbi.  

 

Članak 32. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni 

glasnik  Krapinsko-zagorske županije“ broj 18/14).   

 

Članak  33. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske  županije“. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/20-01/3 

URBROJ: 2135-03-02/20-03 

Tuhelj, 24.01.2020.     OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za  

     financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

Pravna osnova: članak 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'' 

broj 10/97, 107/7, 94/13, 98/19) 

 

Obrazloženje: 

 

Općina Tuhelj sufinancira boravak djece u vrtićima u iznosu od 50% utvrđene 

ekonomske cijene redovitog programa dječjeg vrtića kojeg dijete pohađa. 

S obzirom na veliku popunjenost i dugačke liste čekanja za upis u vrtiće u kojima Općina 

Tuhelj sufinancira boravak djece, a vezano uz zamolbu roditelja, predlaže se da se Obrt za 

obiteljsko čuvanje djece „Dječji dvori“, Augusta Šenoe 14, Zaprešić, uvrsti u popis dječjih vrtića 

u kojima Općina Tuhelj sufinancira boravak djece. 

 

 

       Općinski načelnik 

       Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG:  

- Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o  

mjerilima za financiranje javnih potreba u  

djelatnosti predškolskog odgoja 
 
 



 

                    
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Temeljem članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'' broj 

10/97, 107/7, 94/13, 98/19), članka 16. Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za 

zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije“ broj 33/14) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko 

– zagorske županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___ sjednici održanoj 

__________ godine donosi  

 

Odluku o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja 

 

Članak 1. 

 

Dopunjuje se popis predškolskih ustanova u kojima će se izvoditi program javnih potreba 

u predškolskom odgoju za djecu s prebivalištem na području općine Tuhelj iz članka 3. stavka 

5 Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja (KLASA: 

026-02/11-01/8, URBROJ: 2135-03/11-01/9) koja je objavljena u Službenom glasniku 

Krapinsko – zagorske županije broj 29/11, tako da sada glasi:  

 

          ''Općinsko vijeće donosi odluku o predškolskim ustanovama koje će izvoditi program 

javnih potreba u predškolskom odgoju za djecu s prebivalištem na području općine Tuhelj, a to 

su: 

1) Dječji vrtić „Jaglac“, Ulica Antuna Mihanovića 8, 49295 KUMROVEC 

2) Dječji vrtić „Kesten“, A. Šenoe bb, 49290 KLANJEC  

3) Dječji vrtić „Tratinčica“, Ratkajeva 6, 49216 DESINIĆ 

4) Dječji vrtić „Rožica“, A. Šenoe 3, 49214 VELIKO TRGOVIŠĆE 

5) Dječji vrtić „Zipkica“, Ul. Stjepana Radića 19, 49210 ZABOK 

6) Dječji vrtić „Šlapica“, Stubička cesta 43, 49243 OROSLAVJE 

7) Dječji vrtić „Smokvica“, Matije Gupca 92, 10290 DONJA PUŠĆA, POJATNO (i 

područni vrtić Luka, Trg sv. Roka 4; LUKA) 

8) Dječji vrtić „Naša radost“, Ul. Stjepana Škreblina, 49218 PREGRADA 

9) Dječji vrtić „Palčić“, Saliha Alića 4, Malešnica, 10090 ZAGREB 

10) Dječji vrtić „Maslačak“, Toplička ulica 34, 49217 KRAPINSKE TOPLICE 

11) Dječji vrtić „Potočnica“, Ulica grada Vukovara 18, 10000 ZAGREB 

12) Dječji vrtić „Čarobna šuma“, Trg sv. Florijana 14, Križevci, područni objekt Buzin, 

Buzinski prilaz 13, 10010 Zagreb 

13) Obrt za obiteljsko čuvanje djece „Dječji dvori“, Augusta Šenoe 14, Zaprešić 



 

Članak 2. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o dopunama Odluke o 

mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja, KLASA: 021-05/19-

01/3, URBROJ: 2135-03-02/19-11, koju je Općinsko vijeće donijelo 16.04.2019. godine, a 

objavljena je u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije broj 18/19. 

 

Članak 3. 

Ostale odredbe Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 29/11 i 55/19)ostaju 

nepromijenjene. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko – 

zagorske županije. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

    Robert Romić  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 

KLASA: 007-04/20-01/3 

URBROJ: 2135-03-01/20-3 

Tuhelj, 24.01.2020. 

 

Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i 

članka 25. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije, 10/10), Savjet mladih Općine Tuhelj podnosi godišnje izvješće o radu 

Općinskom vijeću Općine Tuhelj  

 

 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ  

ZA 2019. GODINU 

 

 

UVOD 

 

Savjet mladih Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) osnovan je kao 

savjetodavno tijelo Općine Tuhelj koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na 

razini Općine, a i šire na  razini Županije. 

Člankom 13. Zakona o savjetima mladih, te člankom 13. Odluke o osnivanju Savjeta 

mladih, propisan je djelokrug rada Savjeta mladih: 

– raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, 

te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća  koji su od interesa za mlade; 

– u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća  inicira u Općinskom vijeću  donošenje 

odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje 

položaja mladih na području Općine, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za 

unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine, te način rješavanja navedenih pitanja; 

– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća  prilikom donošenja 

odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih 

u Općini  davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade; 

– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih  programa za mlade, daje 

pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi 

predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih; 

– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja 

mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu 

iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja; – 

predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim planom 

radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih; 

– po potrebi poziva predstavnike tijela Općine na sjednice Savjeta mladih; 



– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju 

organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja 

kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade; 

– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. 

 

Savjet mladih Općine Tuhelj tijekom 2019. godine djelovao je u sljedećem sastavu: 

 

Red

.br. 
Član/ica: Zamjenik/ica člana/ice: 

1. Horvatin Filip Iveković Ivan 

2. Kuhar Darko Petrinec Sara 

3. Majerić Filip Kolman Karlo 

4. Matečić Nikola Haramina Filip 

5. Petrinec Paula (zamjenica predsjednika) Posavec Ivana 

6. Šurina Ivan Tušak Lea 

7. Tramišak Tomislav (predsjednik) Poljanec Petra 

 

Na temelju članka 19 stavku 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i 

članka 25. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije, 10/10), Savjet mladih Općine Tuhelj podnosi godišnje izvješće o radu 

Općinskom vijeću Općine Tuhelj do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga 

dostavlja na znanje načelniku. 

 

OSNOVNE SMJERNICE DJELOVANJA 

 

Djelatnost Savjeta mladih tijekom 2019. godine ostvarila se kao kombinacija održavanja 

sjednica na kojima su se donosili prijedlozi za poboljšanje statusa mladih u Tuhlju i aktivno 

djelovanje u zajednici kroz aktivnosti u sklopu Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 

2019. godinu i Lokalnog programa za mlade. 

 

SJEDNICE SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 Tokom 2019. godine održane su 4 sjednice na kojima je doneseno 10 akata. 

 Na 4. sjednici održanoj dana 15.01.2019. godine doneseni su slijedeći akti: 

1. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018. godinu, 

2. Prijedlog grupe za koncert mladih povodom Dana Općine Tuhelj, 

3. Ponovljeni prijedlog načelniku – Molba Termama Tuhelj d.o.o. za smanjenje ulaznica 

za lokalno stanovništvo. 

 Na 5. sjednici održanoj dana 5.03.2019. godine doneseni su slijedeći akti: 

1. Izvješće o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade u 2018. godini, 

2. Konačni prijedlog za koncert mladih povodom Dana Općine Tuhelj u 2019. godini – 

Ivan Zak. 

Na 6. sjednici održanoj dana 4.07.2019. godine doneseni su slijedeći akti: 

1. Izvješće o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

2. Odluka o imenovanju člana Savjeta mladih Općine Tuhelj za Radnu skupine za izradu 

Pravilnika za dodjelu priznanja Općine Tuhelj – Tomislav Tramišak. 

Na 7. sjednici održanoj dana 8.12.2019. godine doneseni su slijedeći akti: 

1. Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu, 



2. Izvješće o provedbi Fitness programa Športskog društva Tuhelj za razdoblje od ožujka 

do srpnja 2019. godine, 

3. Prijedlog izvođača za koncert mladih povodom Dana Općine Tuhelj u 2020. godini 

(Dražen Zečić, Opća opasnost ili Magazin). 

 

Na navedenim sjednicama članovi Savjeta bili su upoznati sa odlukama koje je donijelo 

Općinsko vijeće kroz godinu. 

 

AKTIVNOSTI KROZ GODINU 

 

 S ponosom ističemo dvije inicijative pretvorene u djelo, a koje su obilježile 2019. godinu: 

 

1. FITNESS PROGRAM:  

 Početak godine svakako je obilježio projekt u kojeg se aktivno uključio velik broj 

Tuhljanki, a riječ je o aktivnosti u sklopu Lokalnog programa za mlade kojeg je krajem 

listopada 2018. godine izglasalo Općinsko vijeće Općine Tuhelj. Rezultati ankete pokazali 

su kako nedostaje aktivnosti za žene, ali i neki vid tjelovježbe ili fitnessa. Također, već 

smo ranijih godina svojim preporukama ukazivali na navedeno. Sredinom siječnja Općina 

je pokrenula Fitness program uz iznenađujući veliki odaziv žena. Za stručni dio treninga 

zadužena je trenerica Željka Šoštar, a treninzi se provode dva puta tjedno u sportskoj 

dvorani OŠ. Ubrzo se zaključilo kako će projekt biti održiv bez financiranja Općine te je 

na temelju našeg prijedloga, već u veljači aktivnost „prenesena“ na Športsko društvo 

Tuhelj koje je nastavilo s provođenjem istog uz nadoplatu od 80 kuna mjesečno. – 

Priključiti se mogu osobe svih starosnih skupina, bez obzira jesu li s područja Općine 

Tuhelj ili ne. 

2. KUPANJE NA VODENOM PLANETU UZ 30% POPUSTA: 

 Zahvaljujući našem prijedlogu iz 2016. godine od čijeg rješavanja nismo odustajali, te 

suradnji načelnika i Termi Tuhelj, realizirana je inicijativa da se mještanima općine Tuhelj 

i okolnih mjesta omogući popust na kupanje svakim radnim danom. Kupanje u 

“Tuheljskima” oduvijek je glavna i najdraža ljetna aktivnosti Tuhljana, što djece, što 

odraslih, stoga ne sumnjamo da je ova inicijativa obradovala mnoge naše mještane!  

 

 Na početku godine otvorena je službena adresa Savjeta mladih Općine Tuhelj: 

savjetmladih.tuhelj19@gmail.com. 

 Da bi se lakše došlo do informacije, na web stranici Općine dodan je poseban izbornik 

„ZA MLADE“ gdje možete pronaći sve vezano uz Savjet, Lokalni program ili udruge koje 

djeluju na našem području. 

 Od strane Općine, u veljači je organizirana aktivnost iz našeg Programa rada - Edukacija 

za organizacije civilnog društva s područja općine Tuhelj o vrstama i terminima raspisivanja 

natječaja za sufinanciranje projekata za udruge (natječaj Općine Tuhelj i Krapinsko-zagorske 

županije). 

 Početkom ožujka u suradnji s Osnovnom školom Lijepa naša organiziran je razgovor 

članova Savjeta mladih i bivših učenika škole s učenicima 8. razreda na satu razrednika. Kako 

bismo učenicima olakšali donošenje teške odluke o odabiru budućeg zanimanja, potrebno ih je 

dobro informirati o vrstama i programima srednjih škola i fakulteta. Iznijeli smo im svoja 

iskustva dosadašnjeg školovanja i odabira zanimanja. Osim članova Savjeta mladih sudjelovali 

su i učenici srednjih škola: David Koletić i Kristijan Gajšak. 

 Sredinom ožujka predsjednik Savjeta sudjelovao je na prvoj Godišnjoj konferenciji 

Savjeta za mlade Republike Hrvatske u Hrvatskom saboru pod sloganom „Mladi kao odgovorni 

i ključni dionici u lokalnoj zajednici: mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske”. Konferencija 

mailto:savjetmladih.tuhelj19@gmail.com
https://web.facebook.com/jasamspartanac?__tn__=K-R&eid=ARAz4uSn0Fa8BO3wFgkKfpw2ZqHQTT4ylBzVuYhD4ElJjA_lULKFWPTYwVBVVUU-KgLZ8beqHpgDg2MN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2ZS50YQxhKZp6P7NqA5JlEM2dM95WWC_lqiOQkFjACIIo3Ko9uEDB0YfvZB_Db7kUGY8mUo_s8GMsk_PaTrc5g5CSYGhAF6iIQaafH77MZl-6ZDyA5GsCAdpoxBab83KqLCykeEcCNvxV6iUAJ3Gn8qY384UVyHOJ-upHzxN0sedUZF8Px2ujIeAtcYsew9ajuEc3QEGD0q4dBg2VSb3ocOGvifr3T18CzUjFIgqseOpapRvUeSMcBVBf_UQEp-NnZUHdXcxNu5s1bNfpStvhpgBSkwmfErQ2FtT3JIZKwfR6yafkb3RfokBclmYtLdlwHG0V0FaIdiy2dS6lxswvfJwK


je bila prilika za razmjenu iskustava i raspravu o najboljim praksama u sudjelovanju u razvoju 

politika za mlade na svim razinama vlasti. 

 Krajem svibnja, s zamjenicom načelnika održan je konstruktivni sastanak u svezi 

provođenja aktivnosti Lokalnog programa za mlade te je dogovoren vremenski termin sa 

aktivnostima za postupak izrade Pravilnika za dodjelu općinskih priznanja u koju u kojoj će 

sudjelovati i naš predstavnik Tomislav Tramišak. 

 Na našu inicijativu (koja je proteklih godina postala stalna stavka Proračuna Općine), a 

u organizaciji Općine Tuhelj, TZP Biser Zagorja i Turističkog centra Tuhelj j.d.o.o. povodom 

obilježavanja dana Općine uživali smo u odličnom koncertu koji je privukao veliki broj 

posjetitelja. Do ranih jutarnjih sati zabavljao nas je energični Ivan Volarić Zak.  

 Isto tako, sudjelovali smo u kuhanju gulaša na Sajmenom danu povodom obilježavanja 

Dana Općine Tuhelj uz pomoć Karla Šoštara iz Trstena koji je bio naš glavni kuhar. 

 Društvo „Naša djeca“ Tuhelj i Koordinacijski odbor akcije „Općina Tuhelj – prijatelj 

djece“ bili su u studenom po peti put, u prostorima OŠ Lijepa naša u Tuhlju organizatori susreta 

mladih glazbenika pod nazivom Mladi muziciraju. Cilj susreta bio je okupiti djecu koja imaju 

glazbene sposobnosti s ciljem promicanja i poticanja sviranja i pjevanja, razmjene iskustva, 

druženja i zabave uz glazbu. Na taj način provedena je još jedna aktivnost iz Lokalnog programa 

za mlade. 

 

 SUDJELOVANJE U VOLONTERSKOJ AKCIJI 

 Zahvaljujući članovima DVD Tuhelj koji su pružili svoje vrijeme, opremu i alat i našoj 

organizaciji, te načelniku na pruženoj podršci, očišćeno je raslinje i drveće uz javni put u Tuhlju 

(šumski put koji vodi od kućnog broja Tuhelj 3, kroz Pristavu do Svetog Križa). 

 OD INICIJATIVE U LOKALNOM PROGRAMU ZA MLADE DO KAPITALNIH 

 ULAGANJA 

✓ Uvedena klimatizacija u prostoru sportske dvorane za stolni tenis – (financirala 

 Općina) 

✓ Obnovljeni koševi na vanjskom igralištu OŠ Lijepa naša (financirala OŠ) 

✓ Nabavljene 2 interaktivne ploče za OŠ (financirala Općina) 

✓ Izgradnja streetworkout parka (projekt je stavljen u Proračun za 2020. godinu) 

 

Krajem studenoga predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj predstavio je Lokalni 

program za mlade Općine Tuhelj kao primjer dobre prakse u sklopu završne konferencije 

projekta „Mladi za lokalne promjene“ koju je organizirala Mreža udruga Zagor u Zaboku. 

 Početkom prosinca je održana  7. sjednica Savjeta mladih na kojoj je donijet i Program 

rada za 2020. godinu, a kojeg je 12. prosinca jednoglasno prihvatilo predstavničko tijelo Općine 

Tuhelj. Na istoj sjednici Savjeta donijeti su i novi prijedlozi za narednu godinu: organizacija 

„pub kviza“, prijedlog načelniku za još veći popust u Termama Tuhelj te organizacija dana za 

mlade u obliku piknika. 

 

 

Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj 

       Tomislav Tramišak 
 
 
 
 
 



                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

Na temelju članka 19.stavka 6. Zakona o savjetima mladih (''Narodne novine'' broj 41/14) 

i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 

12/18) Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj ________ godine donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

Članak 1. 

Prihvaća se  Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2019. godinu. 

 

Članak 2. 

Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu je sastavni dio ovog 

zaključka. 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

  Robert Romić 

 
 


