
   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/19-01/1 

URBROJ: 2135-03-01/19-02-1 

Tuhelj, 30.01.2019. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

17. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 30. siječnja 2019. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 19,00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Katarina Marić, Nikola Matečić, 

Mladen Mustač (prisutan od 19,05 sati), Robert Romić, Armando Slaviček, Nikolina Švigir 

Hohnjec i Martin Turčin. 

 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO (prisutan od 19,10 sati) 

   Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

Nije bio prisutan: vijećnik Valentin Kovačićek 

 

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

predložio sljedeći dnevni red:  

   Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog otpada na području Općine Tuhelj 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika 16. sjednice Općinskog vijeća; 

2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj; 

3. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Tuhelj;  

4. Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti;  

5. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Tuhelj;  

6. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju programa i 

projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj; 

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2018. 

godinu;  

8. Prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa; 

9. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2018. godinu; 
10. Pitanja i prijedlozi. 
 

 

Dnevni red 17. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 19 sati i 1 minutu. 
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Točka 1. 

Verifikacija Zapisnika 16. sjednice 

 

 Nakon kraće rasprave vijećnici su pristupili glasanju. 

 

Zapisnik 16. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 7  glasova ZA  i 2 glasa SUZDRŽANA 

u 19 sati i 03 minute. 

 

Točka 2.  

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 

 

Vijećnici su raspravljali o visini predloženog paušalnog poreza i načinima poticanja 

otvaranja novih apartmanskih smještaja. 

 

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj 

jedinici u objektu za robinzonski smještaj donesena je JEDNOGLASANO sa 10 glasova ZA  u 

19 sati i 10 minuta. 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Tuhelj 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da je provedeno javno savjetovanje na 

koje nije pristigla nijedna primjedba. 

 

Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO 

sa 10 glasova ZA u 19 sati i 13 minuta. 

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da je ovu odluku potrebno donijeti 

radi usklađenja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 

 

Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti donesena  je 

JEDNOGLASNO  sa 10 glasova ZA  u 19 sati i 14 minuta. 

 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Tuhelj 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je vijećnike da je na javnom savjetovanju 

pristigla primjedba OŠ Lijepa naša iz Tuhlja te se predlaže da se glasa o prijedlogu odluke 

uvažavajući pristiglu primjedbu. 

 

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Tuhelj donesena je  s 9 

glasova ZA  i 1 glasom SUZDRŽANIM u 19 sati i 21 minutu. 

 

Točka 6. 
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Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju programa i 

projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj 

 

Vijećnici su raspravljali o predloženim izmjenama i postupku financiranja udruga. 

 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje 

provode udruge na području Općine Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA u 

19 sati i 57 minuta. 

 

Točka 7. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2018. 

godinu 

 

Vijećnici su raspravljali o provođenju Lokalnog programa za mlade u periodu od 2018. 

do 2022. godine. 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2018. godinu 

donesen je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA u 20 sati i 2 minute. 

 

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa 

 

 Vijećnici su raspravljali o razlozima odbijanja zamolbe za oslobođenje plaćanja 

komunalnog doprinosa. 

 

Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa donesena je sa 6 glasova ZA i 4 glasa 

PROTIV u 20 sati i 9 minuta. 

 

Točka 9. 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2018. godinu 

 

Vijećnici su raspravljali o provedenoj vježbi spašavanja u Općini Tuhelj kao i o drugim 

mjerama unaprjeđenja stanja sustava civilne zaštite. 
 

Točka 10. 

Pitanja i prijedlozi 

 

 Vijećnici su raspravljali o tekućim pitanjima u Općini Tuhelj. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 20 sati i 44 minuta. 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća 

   Katarina Špetić                   Robert Romić 

 


