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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 TUHELJ 

 

KLASA: 021-05/17-01/16 

URBROJ: 2135-03/17-01/2-1 

Tuhelj, 21.11.2017.  

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

3. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 21. studenog 2017. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 19,00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Valentin Kovačićek, Katarina 

Marić, Mladen Mustač, Robert Romić, Armando Slaviček, Nikolina Švigir Hohnjec, Marija 

Tkalec, Martin Turčin. 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO 

 Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

Ostali prisutni: Darko Kuhar 

 

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

konstatirao da je prisutno svih 11 vijećnika, načelnik Mladen Hercigonja, zamjenica načelnika 

Veronika Kolman, djelatnici JUO i gost Darko Kuhar.  

 Čestitao je vijećniku Slavičeku na uspjehu KUD-a Naša lipa na 50. Susretu pjevačkih 

zborova.  

 Vijećnik Slaviček zahvalio se predsjedniku Općinskog vijeća na čestitkama kao i 

zamjenici načelnika na upućenoj čestitci putem Facebooka..  

 Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike s predloženom dopunom dnevnog 

reda. Na stolu ih je dočekao prijedlog Odluke o dodjeli pomoći obitelji Šurina jer se dogodila 

iznimna situacija u kojoj je stariji bračni par pretrpio požar na gospodarskom objektu  te su im 

izgorjela drva za ogrjev. 

      Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika 2. sjednice Općinskog vijeća; 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa; 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu; 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima; 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru izvođača za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javne  rasvjete na području Općine Tuhelj;  
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6. Razmatranje i donošenje Odluke o organizaciji autotaksi prijevoza na području općine 

Tuhelj;  

7. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja;  

8. Razmatranje i donošenje Odluke o grobljima na području Općine Tuhelj;  

9. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa 

naša;  

10. Razmatranje i donošenje Odluke o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u 

školskoj godini 2017./2018.;  

11. Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 

Tuhelj za razdoblje 2017.-2020.godine; 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli pomoći obitelji Šurina;  

13. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red 1. sjednice Općinskog vijeća usvojen je u 19 sati i 4 minute JEDNOGLASNO s 11 

glasova ZA. 

 

Točka 1. 

Verifikacija zapisnika 2. sjednice Općinskog vijeća 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća podsjetio je vijećnike da su ih na stolu dočekali materijali o 

otvorenim stavkama na dan primopredaje dužnosti načelnika. 

Na upit vijećnika Slavičeka o nedostatku zapisnika o primopredaji, načelnik Hercigonja i 

predsjednik Općinskog vijeća složili su se da će se na sljedećem vijeću dostaviti kopirano 

vijećnicima.  

 Vijećnik Slaviček ukazao je na pogrešku u prilogu I. Zapisnika.  

Vijećnica Marić upozorila je na tipfeler u izreci točke 2. Zapisnika.  

 Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o verifikaciji Zapisnika 2. 

sjednice Općinskog vijeća s predloženim izmjenama. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj u 19 sati i 11 minuta JEDNOGLASNO  je s 11 glasova ZA 

verificiralo Zapisnik 2.sjednice Općinskog vijeća. 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa 

 

Načelnik Hercigonja najavio je vijećnicima da će se promijeniti pristup pri izradi 

financijskih dokumenata.  

Predsjednik Općinskog vijeća obrazložio je vijećnicima da se sastala Komisija za 

financije i proračun te s 2 glasa za i 1 suzdržanim predlaže donošenje ove odluke. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 26 minuta s 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV  i 1 

SUZDRŽANIM donijelo Odluku o I. izmjenama Plana razvojnih programa. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu 

 

Načelnik Hercigonja napomenuo je da se nastoji doprinijeti uštedi. 

Vijećnik Slaviček se složio i dodao kako se trebamo koncentrirati na projekt dječjeg 

vrtića. 
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Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je to razlog zašto su svi kapitalni projekti, 

osim uređenja groblja, smanjeni. Također, u prijedlogu proračuna za 2018.godinu, koji su 

vijećnici dobili zajedno s materijalima za ovu sjednicu, smanjeni su iznosi za tisak. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 40 minuta s 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV  i 1 

SUZDRŽANIM donijelo Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu. 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima 

 

Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je kako je Općina nabavila novi softver radi toga 

što je država odlučila uvesti porez na nekretnine, jedinicama lokalne samouprave nametnuli su 

se rokovi za izvršenje zadaća, a sada se od svega odustalo. U prijedlogu odluke se predlaže i 

povećanje poreza na kuće za odmor s 12 na 15 kuna po metru kvadratnom korisne površine. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 47 minuta JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo Odluku o izmjenama Odluke o općinskim porezima. 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru izvođača za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javne  rasvjete na području Općine Tuhelj 

 

Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je to bio jedan od zahtjeva revizije, 

napravljen je pozivni natječaj. S obzirom da na našem području nema odgovarajućeg poslovnog 

subjekta, ponude su odaslane okolnim obrtnicima. Natječaj se tiče isključivo održavanja javne 

rasvjete, a ne i proširenja. Ubuduće, vezano uz prijašnji upit vijećnika Slavičeka, svi građani će 

moći prijaviti kvarove na javnoj rasvjeti u JUO te će se kad se skupi nekoliko prijava izdati 

nalog izvođaču koji će morati u roku od 48 sati otkloniti kvar. 

Na pozivnom natječaju je ponuda obrta ''Šćukanec'' bila najpovoljnija, a ima i reference 

jer imaju ugovor s Gradom Klanjcem i Općinom Veliko Trgovišće.  

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u19 sati i 56 minuta JEDNOGLASNO  s 11 glasova ZA 

donijelo Odluku o odabiru izvođača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne  

rasvjete na području Općine Tuhelj. 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o organizaciji autotaksi prijevoza na području općine 

Tuhelj 

 

Predsjednik Općinskog vijeća obrazložio je da je u pripremi novi Zakon o prijevozu u 

cestovnom prometu koji će vjerojatno dodatno liberalizirati tržište, no trenutno je na snazi 

postojeći zakon te moramo donijeti odluku koja će biti usklađena s njime. Donošenje ove odluke 

je nužno jer su na našem području Terme Tuhelj. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 02 minute JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo Odluku o organizaciji autotaksi prijevoza na području općine Tuhelj. 
 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja; 
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Načelnik Hercigonja podsjetio je vijećnike iz prethodnog saziva o raspravama koje su se 

vodile vezano uz sufinanciranje dječjih vrtića. Na kraju je zaključeno da je županijska odluka 

obvezna za nas jer tako nalaže Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju. Stoga je 

napravljeno ad hoc rješenje u kojem je isključen radi visoke ekonomske cijene dječji vrtić u 

Krapinskim Toplicama. Sada je prilika da to ispravimo, makar će to Općinu Tuhelj značiti malo 

veći trošak.  

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 17 minuta JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo Odluku o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja. 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o grobljima na području Općine Tuhelj 

 

Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je potrebno donijeti ovu odluku radi 

usklađenja sa zakonskim propisima. U novoj odluci nije došlo do promjene cijena. 

      

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 20 minuta JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo Odluku o grobljima na području Općine Tuhelj 

 

Točka 9.  

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa 

naša 

 

Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je vijećnicima da se odluka o sufinanciranju 

školske kuhinje učenicima osnovnih škola donosi na temelju zamolbe škola, a ove godine je 

zamolbu jedina podnijela OŠ Lijepa naša iz Tuhlja. 

Načelnik Hercigonja je dodao da je o prijedlogu odluke raspravljalo Socijalno vijeće koje 

je donijelo zaključak da predlažu donošenje odluke. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 28 minuta JEDNOGLASNO s 11 glasova 

ZA donijelo Odluku o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o visini iznosa novčane pomoći učenicima i 

studentima u školskoj godini 2017./2018 

 

Predsjednik Općinskog vijeća još jednom je podsjetio da je odluka temeljena na 

Pravilniku o dodjeli novčanih pomoći učenicima i studentima koji je donesen nakon provedenog 

javnog savjetovanja i održane tribine. Radi se o povećanju iznosa u svim kategorijama. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 38 minuta JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo Odluku o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u školskoj godini 

2017./2018. 

 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 

Tuhelj za razdoblje 2017.-2020.godine 
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Načelnik Hercigonja pojasnio je da se radi o zakonskoj obvezi. 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 40 minuta JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Tuhelj za razdoblje 

2017.-2020.godine. 

 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli pomoći obitelji Šurina 

 

Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da se radi o naknadno uvrštenoj odluci u dnevni 

red. Naime, radi se o bračnom paru starije životne dobi kojemu je u požaru izgorio gospodarski 

objekt te u sklopu njega, drvo za ogrjev. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 41 minutu JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo Odluku o dodjeli pomoći obitelji Šurina. 

 

 

Točka 13. 

Pitanja i prijedlozi 

 

Načelnik Hercigonja upoznao je vijećnike s provođenjem projekta ''Newlight'' i projekta 

širokopojasnog Interneta.  

Vijećnici su postavljali pitanja o tekućim komunalnim radovima na području Općine 

Tuhelj. 

Zamjenica načelnika Kolman upoznala je vijećnike s tijekom projekta ''Tuhelj ZA 

mlade!''. 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 21 sat i 12 minuta. 

 

 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća     

Katarina Špetić Robert Romić 
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