
   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/19-01/10 

URBROJ: 2135-03-01/19-02-01 

Tuhelj, 03.10.2019. 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

20. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 03. listopada 2019. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 19,00 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 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman (od 19,04 sati) 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO  

   Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

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

 

 U 19,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i  

predložio sljedeći dnevni red:     

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika 19. sjednice Općinskog vijeća; 

2. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje 

od 01.01. do 30.06.2019. godine; 
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01.01.do 30.06.2019. 

godine; 
4. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2019. 

godinu;  
5. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu; 

6. Prijedlog:  

a) I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Tuhelj za 2019. godinu;  

b) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine 

Tuhelj za 2019. godinu; 

c) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu; 

d) II. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu; 

e) I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu;  

f) I. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu; 

g) I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu; 
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h) I. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini; 

i) I. izmjene i dopune Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. godini 

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj; 

8. Prijedlog Odluke o vođenju evidencije komunalne infrastrukture Općine Tuhelj; 

9. Prijedlog Pravilnika o poslovanju vlastitog komunalnog pogona Općine Tuhelj; 

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

održavanja nerazvrstanih cesta; 

11. Prijedlog Odluke o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola; 

12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine 

Tuhelj; 

13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša; 

14. Prijedlog Odluke o proglašenju javnim putem odvojaka Matečić i Petrinjak; 

15. Obavijest o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 

01.01. do 30.06.2019. godine;  

16. Pitanja i prijedlozi. 

     

Dnevni red 20. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA u 19 sati i 01 minutu. 

 

Točka 1. 

Verifikacija Zapisnika 19.  sjednice 

 

 O Zapisniku 19. sjednice diskutirali su predsjednik Općinskog vijeća i vijećnici Slaviček i 

Turčin.  

 Vijećnik Slaviček predložio je da se zapisnik, unatoč usvojenom Poslovniku Općinskog 

vijeća koji propisuje skraćenu verziju, ipak piše u široj formi kako bi se prenijela bit raspravljanja 

vijećnika. 

 

Zapisnik 19. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO  s 8 glasova ZA u 19 sati i 

04 minute. 

 

Točka 2.  

Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 

razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine 
 

 O prijedlogu odluke izvijestio je načelnik Hercigonja, a diskutirali su Slaviček, Turčin i 

predsjednik Općinskog vijeća. 

 Vijećnik Slaviček predložio je da se u budućnosti stavi zaglavlje na svaku stranicu kako bi 

bilo lakše pratiti stavke. 

 

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2019. godine donesena je sa 6 glasova ZA  i 2 glasa PROTIV u 19 sati i 29  minuta. 
 

Točka 3. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01.01.do 30.06.2019. 

godine 

 

 Načelnik Hercigonja obrazložio je izvješće, a diskutirali su vijećnici Turčin i Slaviček. 

 Vijećnik Slaviček predložio je da se izvješće u cijelosti piše u prvom licu. 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01.01.do 30.06.2019. godine 
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donesen je sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 19 sati i 42 minute. 

 

Točka 4. 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2019. 

godinu 
 

 Načelnik Hercigonja pojasnio je razloge donošenja ove Odluke.  

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu 
donesena  je sa 6 glasova ZA  i 2 glasa PROTIV u 19 sati i 46 minuta. 

 

Točka 5. 

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

 

 Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da se uz prijedlog odluke dostavlja i 

Amandman općinskog načelnika. 

O prijedlogu odluke diskutirali su predsjednik Općinskog vijeća te vijećnici Slaviček, 

Turčin i Matečić.  

Općinski načelnik upoznao je vijećnike s detaljima oko postupka izgradnje dječjeg vrtića 

– proveden je postupak nabave i krenulo se s izgradnjom. 

O prijedlogu odluke raspravljala je Komisija za financije i proračun koja predlaže 

donošenje iste kao u prijedlogu. 

 

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu donesena je sa 6 

glasova ZA i 2 glasa PROTIV u 20 sati i 15 minuta. 

 

Točka 6. 

Prijedlog: 

a) I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Tuhelj za 2019. godinu 

 

O svim odlukama koje se donose u sklopu ove točke dnevnog reda raspravljala je Komisija 

za financije i proračun koja predlaže donošenje istih kao u prijedlogu. 

 

I.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 20 sati i 

15 minuta. 

 

b) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

općine Tuhelj za 2019. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj 

za 2019. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA  u 20 sati i 16 minuta. 

 

c) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. 

godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu donesene su 

sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV  u 20 sati i 18 minuta. 
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d) II. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. 

godinu 

 

II. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu donesene su 

sa 6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA  u 20 sati i 22 minute. 

 

e) I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. 

godinu 

 

I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu 
donesena je sa 6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA  u 20 sati i 24 minute. 

 

f) I. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu 

 

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

donesena je JEDNOGLASNO  s 8 glasova ZA  u 20 sati i 26 minuta. 

 

g) I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 

 

I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu donesena je JEDNOGLASNO  s 8 

glasova ZA  u 20 sati i 27 minuta. 

 

h) I. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini 

 

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

JEDNOGLASNO  s 8 glasova ZA  u 20 sati i 31 minutu. 

 

i) I. izmjene i dopune Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. godini 

 

I. izmjene i dopune Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. godini donesene su 

JEDNOGLASNO  s 8 glasova ZA  u 20 sati i 32 minute. 

 

Točka 7. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj 

 

Pročelnik Tramišak pojasnio je vijećnicima uvjete postignute natječajem za dugoročno 

kreditno zaduženje. 

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

odluke kao u prijedlogu. 

O prijedlogu odluke raspravljali su predsjednik Općinskog vijeća  te vijećnici Slaviček i 

Turčin. 

 

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj donesena je 

JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i 39 minuta. 
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Točka 8. 

Prijedlog Odluke o vođenju evidencije komunalne infrastrukture Općine Tuhelj 

 

Vijećnik Slaviček predložio je da se izmijeni navod da se evidencija vodi elektronskim 

putem. 

 

Odluka o vođenju evidencije komunalne infrastrukture Općine Tuhelj donesena je 

JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i41 minutu. 

 

Točka 9. 

Prijedlog Pravilnika o poslovanju vlastitog komunalnog pogona Općine Tuhelj 

 

Pravilnik o poslovanju vlastitog komunalnog pogona Općine Tuhelj 

donesen je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i 42 minute. 

 

Točka 10. 

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

održavanja nerazvrstanih cesta 

 

 Načelnik Hercigonja pojasnio je vijećnicima provedbu natječaja na temelju kojeg se donosi 

odluka. 

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

nerazvrstanih cesta donesena je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i46 minuta. 

 

Točka 11. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola 

 

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola donesena je 

JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i 47 minuta. 

 

Točka 12. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja 

Općine Tuhelj 

 

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Tuhelj 

donesena je JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i48 minuta. 

 

Točka 13. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša 

 

Odluka o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša donesena je 

JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA u 20 sati i50 minuta. 

 

Točka 14. 

Prijedlog Odluke o proglašenju javnim putem odvojaka Matečić i Petrinjak 

 

Odluka o proglašenju javnim putem odvojaka Matečić i Petrinjak donesena je JEDNOGLASNO 

sa 8 glasova ZA u 20 sati i 50 minuta. 
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Točka 15. 

Obavijest o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje 

od 01.01. do 30.06.2019. godine 

 

 Predsjednik Savjeta mladih Tomislav Tramišak izvijestio je vijećnike o radu Savjeta 

mladih i provođenju Lokalnog programa za mlade.  

 

Točka 16. 

Pitanja i prijedlozi 

 

 Vijećnici su raspravljali o tekućim pitanjima i projektima u Općini Tuhelj. 

 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se razmisli o kupovini tableta za općinske 

vijećnike kako bi olakšali pripremu za sjednice. 

 Vijećnik Slaviček postavio je upit o izgradnji javne rasvjete u Pristavi, odvojak Karlo i 

predložio da se napravi evaluacija opravdanosti postavljanja javne rasvjete.  

 Vijećnica Iveković postavila je upit o izgradnji javne rasvjete u Pristavi i Lenišću, u 

odvojku Ilić – Iveković. 

 Vijećnik Turčin postavio je upit o iskopu kanala prema Kuharima u Banskoj Gorici. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 21 sat i 19 minuta. 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća 

      Katarina Špetić                   Robert Romić 


