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.
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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
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
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.

a.

Točka 4.
Prijedlog:
II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Tuhelj za 2019. godinu

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

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
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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
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.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Točka 7.
Prijedlog:
Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu,
Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu,
Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu,
Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Tuhelj za 2020. godinu,
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za
2020. godinu,
Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020. godinu,
Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2020.godini,
Plana upravljanja imovinom u 2020. godini,
Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini,
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
Program utroška spomeničke rente za 2020. godinu.

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

Zapisničarka
Katarina Špetić

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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