
   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-01/2 
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Tuhelj, 31.01.2018. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 31. siječnja 2018. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati 

 

Prisutni: 

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

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

Tkalec i Martin Turčin. 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO 

 Ivana Cvetko, stručna suradnica JUO 

 Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

Ostali prisutni: Jožica Dežmar, direktorica Zelenjaka d.o.o. 

                           Snježana Romić, predsjednica Općinskog povjerenstva za ravnopravnost 

spolova 

 

     U 19,53 predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se započne sa sjednicom s obzirom da 

su prisutni svi vijećnici i pozvani gosti. Predložio je da točka 7. Razmatranje i donošenje Odluke 

o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog 

otpada na području Općine Tuhelj postane prva točka dnevnog reda s obzirom da je prisutna 

direktorica komunalnog poduzeća Zelenjak d.o.o. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog otpada na području Općine Tuhelj 

     Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i bio razgradivog otpada na području Općine Tuhelj; 

2. Verifikacija zapisnika 5. sjednice Općinskog vijeća; 

3. Razmatranje i donošenje Statuta Općine Tuhelj;  

4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2018.godinu; 
5. Razmatranje i donošenje Odluke o kupnji zemljišta kod Starog groblja u Tuhlju; 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnine naslijeđene od pokojne Štefice 

Labaš; 
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7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i 

upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Tuhelj u programu „Newlight; 
8. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene 

Općine Tuhelj 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada Općinskog povjerenstva za 

ravnopravnost spolova za 2018. godinu; 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o sufinanciranju programa i 

projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj;  
11. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red 6. sjednice Općinskog vijeća usvojen je u 19 sati i 55 minuta JEDNOGLASNO s 

11 glasova ZA. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i bio razgradivog otpada na području Općine Tuhelj 

 

 Načelnik Hercigonja objasnio Je da je ova Odluka je tek prvi korak u zadovoljavanju svih 

zakonskih normi, rok za njeno donošenje je 1.2.2018. godine. Sljedeći korak je donošenje Plana 

gospodarenja otpadom. Općina Tuhelj je napravila prijedlog Plana koji je prošao sve potrebne 

procedure, jedino još čekamo potvrdu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem 

tekstu: Ministarstvo) da ne treba provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš.  

 Direktorica Zelenjaka d.o.o. Jožica Dežmar pozdravila je sve prisutne  i pojasnila da jedinice 

lokalne samouprave i komunalna poduzeća imaju od stupanja na snagu Uredbe, a to je 

1.11.2017. godine, rok od 6 plus 6 mjeseci za prilagodbu. Ovoj Odluci dužni su se prilagoditi 

svi, i komunalno poduzeće i građani. Zelenjak d.o.o. je dužan osigurati odvojeno prikupljanje 

otpada, a naplata će se vršiti prema volumenu ili masi otpada. Dužni su čipirati sve kante za 

komunalni otpad, a baza pri izračunu za veličinu kante i dalje ostaje broj članova domaćinstva.  

 Direktorica Zelenjaka d.o.o. pojasnila je da će strukturu cijene računa za odvoz otpada činiti 

količina odvezenog otpada, minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.  

  

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj u 20 sati i 31 minutu je s 10glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 

donijelo Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

bio razgradivog otpada na području Općine Tuhelj. 

 

Točka 2. 

Verifikacija Zapisnika 5. sjednice 

 

Vijećnik Turčin predložio je da se na stranici 6. pod točkom h) doda nastavak tako da bi 

rečenica sada glasila: ''Vijećnik Turčin primijetio je da su se jedino u ovoj odluci smanjila 

sredstva te s obzirom na objašnjenje načelnika kako nijedna subvencija neće biti stornirana, 

podržava donošenje odluke.'' 

Vijećnik Slaviček sa zanimanjem je prokomentirao izjavu predsjednika Općinskog vijeća iz 

zapisnika o tome kako se u jednoj godini ne može popraviti sve što u 23 godine nije napravljeno. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 35 minuta JEDNOGLASNO je s 11 glasova ZA 

verificiralo Zapisnik 5. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Točka 3. 
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Razmatranje i donošenje Statuta Općine Tuhelj 

 

Zamjenica načelnika Kolman obavijestila je prisutne da je stupio na snagu Zakon o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji nalaže 

jedinicama lokalne samouprave da u roku 60 dana od stupanja na snagu navedenog zakona 

usklade Statut s zakonom.  

 

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

donijelo Statut Općine Tuhelj. 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2018.godinu 
 

Načelnik Hercigonja je pojasnio da je donošenje ove odluke naša zakonska obaveza te da 

se iznosi sredstava nisu promijenili u odnosu na prošlogodišnje.  

 

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

donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2018.godinu. 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o kupnji zemljišta kod Starog groblja u Tuhlju 

 

Načelnik Hercigonja je pojasnio da su sve važne informacije navedene u obrazloženju. 

Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je da je dosadašnji problem nije bila cijena, nego 

zato što vlasnici nisu do sada nisu htjeli prodati. Kupnjom zemljišta rješava se i pitanje međe s 

Lovačkim domom te pitanje kosine koja klizi. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 44 minute JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo Odluku o kupnji zemljišta kod Starog groblja u Tuhlju. 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnine naslijeđene od pokojne Štefice Labaš 

 

Načelnik Hercigonja pojasnio je da je u obrazloženju objašnjena kompletna kronologija 

vezana uz prodaju kuće.  

Na upit vijećnika Mustača, načelnik Hercigonja je odgovorio da će se, ukoliko se kuća ne 

proda, krajem godine ponovno razmatrati stanje i dati prijedlog za daljnje postupanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 47 minuta JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo Odluku o prodaji nekretnine naslijeđene od pokojne Štefice Labaš. 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i 

upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Tuhelj u programu „Newlight'' 

 

Načelnik Hercigonja objasnio je da smo o projektu ''Newlight'' već raspravljali. U 

modernizaciju ulazimo sami. U Programu građenja komunalne infrastrukture predviđena su 

sredstva za modernizaciju javne rasvjete u Tuheljskim Toplicama. 
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Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 51 minutu JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo Odluku o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom 

javne rasvjete Općine Tuhelj u programu „Newlight''. 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene 
Općine Tuhelj 

 

Načelnik Hercigonja je pojasnio kako je donošenje ove Odluke vezano uz donošenje nove 

Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj. Potrebno je izmijeniti broj članova 

postrojbe, biti će dvije organizacijske jedinice s  8 članova, a 2 člana će imati upravljačko tijelo. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 52 minute JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj. 
 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada Općinskog povjerenstva za 

ravnopravnost spolova za 2018. godinu 

 

Predsjednica Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Snježana Romić 

pozdravila je sve prisutne i zahvalila se na pozivu na sjednicu. Obavijestila je prisutne da je 

konstituiran novi saziv Povjerenstva te smo jedna od rijetkih općina u županiji koja ima 

konstituirano Povjerenstvo.  

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 20 sati i 59 minuta JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo Odluku o prihvaćanju Plana rada Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 

za 2018. godinu. 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o sufinanciranju programa i 

projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj 

 

Predsjednik Općinskog vijeća i načelnik Hercigonja složili su se da se u prijašnjim 

raspravama istaknula želja da se pojednostavi proces prijava na natječaj. 
 

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

donijelo Odluku o izmjenama Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode 

udruge na području Općine Tuhelj. 

 

Točka 11. 

Pitanja i prijedlozi 

 

Nakon kraće rasprave o tekućim pitanjima, predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 

21 sat i 19 minuta. 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća  

Katarina Špetić          Robert Romić 


