REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/5
URBROJ: 2135-03-01/20-03
Tuhelj, 22.04.2020.
ZAPISNIK
23. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 22. travnja 2020. godine
elektroničkim putem – izjašnjavanjem putem e-maila
23. sjednica Općinskog vijeća održana je elektronskim putem – izjašnjavanjem putem emaila na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 12/18 i 3/20) i Upute Ministarstva uprave o održavanju sjednica predstavničkog
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u vrijeme epidemije virusa COVID-19
(KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1).
Vijećnicima su poslani prijedlozi akata zajedno s pripadajućim objašnjenjima te formulari
za glasanje koje je bilo potrebno popuniti do 22.04.2020. godine do 12,00 sati.
Općinski vijećnici poslali su svoja očitovanja na propisanim formularima:
- Rudolf Bišćan, očitovanje poslano 20.04.2020. u 10,05 sati (mail: rudomar1@kr.t-com.hr);
- Dubravko Fekeža, očitovanje poslano 20.04.2020. u 16,56 sati (mail:
dubravko.fekeza@gmail.com);
- Ljubica Iveković, očitovanje poslano 20.04.2020. u 21,14 sati (mail:
lj.ivekovic@gmail.com);
- Mladen Mustač, očitovanje poslano 21.04.2020. u 10,52 sati (mail: mladen.mustac@kr.tcom.hr);
- Robert Romić, očitovanje poslano 21.04.2020. u 11,07 sati (mail: lipa-invest@kr.tcom.hr);
- Željka Kramarić, očitovanje poslano 21.04.2020. u 12,59 sati (mail:
zeljka.kramaic@gmail.com);
- Nikola Matečić, očitovanje poslano 21.04.2020. u 20,12 sati (mail:
nikola.matecic@gmail.com);
- Katarina Marić, očitovanje poslano 21.04.2020. u 20,26 sati (mail:
mareikate1980@gmail.com);
- Martin Turčin, očitovanje poslano 21.04.2020. u 21,19 sati (mail:
martinturcin@windowslive.com);
- Valentin Kovačićek, očitovanje poslano 21.04.2020. u 21,56 sati (mail:
tibracom@gmail.com);
- Armando Slaviček, očitovanje poslano 22.04.2020. u 11,29 sati (mail:
slavicek@geoskola.hr).
Tablica s očitovanjima općinskih vijećnika sastavni je dio ovog zapisnika.

Za sjednicu je predložen sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2019.
godinu;
2. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj iz 2019. godine;
3. Izvješća o izvršenju:
a.
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj
za 2019. godinu,
b.
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Tuhelj za 2019. godinu,
c.
Programa javnih potreba u kulturi Općine Tuhelj za 2019. godinu,
d.
Programa javnih potreba u sportu Općine Tuhelj za 2019. godinu,
e.
Programa socijalne skrbi Općine Tuhelj za 2019. godinu,
f.
Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,
g.
Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini,
h.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
i.
Program utroška spomeničke rente za 2019. godinu,
4. Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine;
5. Prijedlog odluke o osnivanju dječjeg vrtića;
6. Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade;
7. Prijedlog odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima za vrijeme trajanja
epidemije koronavirusom;
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj;
9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz proračuna Općine Tuhelj za
2020. godinu;
10. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj;
11. Prijedlog programa potpora u poljoprivredi na području općine Tuhelj za 2020. godinu.
Točka 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu razmatrala je
Komisija za financije i proračun koja s 2 glasa za i 1 glasom protiv predlaže donošenje odluke.
Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu donesena je
sa 6 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN i 4 glasa PROTIV.
Točka 2.
O prijedlogu odluke očitovala se Komisija za financije i proračun koja s 3 glasa za predlaže
donošenje odluke.
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj iz 2019. godine donesena je
JEDNOGLASANO s 11 glasova ZA.
Točka 3.
Izvješća o izvršenju programa za 2019. godinu razmatrala je Komisija za financije i
proračun koja s 2 glasa za i 1 glasom suzdržan predlaže donošenje zaključka.
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Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa za 2019. godinu donesen je sa 6 glasova
ZA i 5 glasova SUZDŽAN.
Točka 4.
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
donesen je sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.
Točka 5.
Odluka o osnivanju dječjeg vrtića donesena je JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.
S 10 glasova odlučeno da će se dječji vrtić u Tuhlju zvati Potočić, dok je 1 glas dobio
prijedlog Potočnica.
Točka 6.
Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donesena je JEDNOGLASNO s 11
glasova ZA
Točka 7.
Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima za vrijeme trajanja epidemije
koronavirusom donesena je JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA.
Točka 8.
Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj donesena je sa 7
glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN.
Točka 9.
Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih zastupnika iz proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu donesena je
JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA.
Točka 10.
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Tuhelj donesena je sa 11 glasova ZA.
Točka 11.
Program potpora u poljoprivredi na području općine Tuhelj za 2020. godinu donesen je sa 6
glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN.

Zapisničarka
Katarina Špetić, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić, v.r.
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