REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-01
Tuhelj, 12.03.2021.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 12/18 i 3/20) sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati u
Vatrogasnom domu u Tuhlju, Tuhelj 28a
U ČETVRTAK, 18. OŽUJKA 2021. GODINE U 19,00 SATI,
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI RED:
Verifikacija zapisnika 26. sjednice Općinskog vijeća;
Verifikacija zapisnika 27. sjednice Općinskog vijeća;
Verifikacija zapisnika 28. sjednice Općinskog vijeća;
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj;
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća;
Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2020.
godinu;
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju:
a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2020. godinu;
b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu;
c) Izvješća o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2020.
godinu;
d) Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2020.
godinu;
e) Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020.
godinu;
f) Izvješća o izvršenju Programa utroška dijela sredstava turističke pristojbe za
2020. godinu;
g) Izvješća o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu;
h) Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.
godinu;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

i) Izvješća o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Tuhelj za
2020. godinu;
j) Izvješća o programu poticanja poduzetništva općine Tuhelj za 2020. godinu.
8. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj za 2020. godinu;
9. Izvješće o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. lipnja do 31. prosinca 2020.
godine;
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine
Tuhelj;
11. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Tuhelj za 2021.
godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;
12. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021.
godinu;
13. Prijedlog:
a) I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu;
b) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Tuhelj za 2021. godinu;
c) I. izmjene i dopune Programa utroška turističke pristojbe u 2021. godini;
d) I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj u 2021. godini;
14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Tuhelj;
15. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade;
16. Prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa
17. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje zgrade dječjeg vrtića u Tuhlju;
18. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
19. Prijedlog suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg
vrtića Potočić Tuheljski
20. Prijedlog suglasnosti na I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u
području prirodnih nepogoda za 2020. godinu;
22. Zaključak o odobravanju Izvještaja o radu DVD-a Tuhelj za 2020. godinu, Financijskog
izvješća DVD-a Tuhelj za 2020. godinu te Financijskog plana i Programa rada DVD-a
Tuhelj za 2021. godinu;
23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu;
24. Informacija o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za
razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine;
25. Prijedlog Javnog poziva o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine
Tuhelj;
26. Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

O tome obavijest:
1. Članovi Općinskog vijeća 1-11;
2. Općinski načelnik;
3. Zamjenica općinskog načelnika;
4. Predsjednik Savjeta mladih;
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5. Predsjednica Povjerenstva za
ravnopravnost spolova;
6. Pismohrana - ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/8
URBROJ: 2135-03-01/20-02
Tuhelj, 15.09.2020.
ZAPISNIK
26. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 15. rujna 2020. godine u
prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati
Prisutni:
Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Valentin Kovačićek, Željka
Kramarić, Nikola Matečić, Robert Romić, Armando Slaviček i Martin Turčin.
Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja
Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman
Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO i predsjednik Savjeta mladih Općine
Tuhelj
Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO
Nisu bili prisutni: vijećnici Katarina Marić i Mladen Mustač.
U 20,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i ostale
prisutne.
Vijećnik Slaviček predložio je da se u dnevni red doda točka o radu udruga u vrijeme pandemije,
odnosno o dodjeli prostora udrugama u Staroj školi u Tuhlju.
Ostali vijećnici su se složili s prijedlogom vijećnika Slavičeka, stoga je predsjednik Općinskog
vijeća predložio da se u dnevnom redu u točki 18. raspravi o dodjeli prostora za udruge u Staroj
školi, a da Pitanja i prijedlozi postanu točka 19.
Predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika 24. sjednice Općinskog vijeća;
2. Verifikacija zapisnika 25. sjednice Općinskog vijeća;
3. Prijedlog odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
4. Izvješće o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.
godine;
5. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Tuhelj za 2020.
godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu;
6. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna za 2020.
godinu;
7. Prijedlog:
a) I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne
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infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu;
b) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Tuhelj za 2020. godinu;
c) I. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini;
d) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2020.
godinu;
e) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2020.
godini;
f) I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020.
godinu;
g) I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj u 2020. godini;
8. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
9. Prijedlog odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj;
10. Suglasnost na prijedlog statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
11. Suglasnost na prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Potočić Tuheljski;
12. Suglasnost na prijedlog pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski;
13. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 168, k.o. Tuhelj;
14. Prijedlog odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj
godini 2020./2021.;
15. Prijedlog Programa potpore u poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2020;
16. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj - Izvještaj o radu za 2019. godinu, Financijsko
izvješće DVD-a Tuhelj za 2019. godinu, Financijski plan i Program rada DVD-a Tuhelj
za 2020. godinu.
17. Informacija o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
18. Rasprava o dodjeli prostora u Staroj školi u Tuhlju udrugama;
19. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red 26. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 02 minute.
Točka 1.
Verifikacija zapisnika 23. sjednice Općinskog vijeća
Za verifikaciju zapisnika 23. sjednice Općinskog vijeća nije bilo rasprave.
Zapisnik 23. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati
i 03 minute.
Točka 2.
Verifikacija zapisnika 24. sjednice Općinskog vijeća
Vijećnik Slaviček predložio je da se razmisli o uvođenju minimalnog prosjeka ocjena za dodjelu
novčane nagrade učenicima i studentima kako bismo zadržali dignitet nagrade.
Predsjednik Općinskog vijeća odgovorio je da se će do sljedeće dodjele nagrada raspraviti i
odlučiti o promjeni Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj.
Zapisnik 24. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 20
sati i 05 minuta.
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Točka 3.
Prijedlog odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je prisutne da se sastala Komisija za financije i proračun
koja s 2 glasa ZA predlaže usvajanje predmetne odluke kao u prijedlogu.
Načelnik Hercigonja obrazložio je prijedlog odluke. Izvješće su obilježile dvije stvari –
ostvarenje kapitalne pomoći za izgradnju dječjeg vrtića te kriza izazvana koronavirusom. Iako
nismo imali druge veće aktivnosti, izgradnja dječjeg vrtića je išla po planu. U izvješću smo
nastojali grafičkim prikazima olakšati snalaženje u materijalima.
Vijećnik Turčin konstatirao je da, s obzirom na okolnosti, izvješće izgleda obećavajuće. Postavio
je upit o prodaji nekretnine na stranici 5. izvješća.
Načelnik Hercigonja je obrazložio da smo bili vlasnici 1/5 nekretnine u Tuheljskim Toplicama
za koju je napravljena procjena vrijednosti koja je bila ispod 70.000,00 kuna, stoga je općinski
načelnik prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi i odredbama Statuta
Općine Tuhelj donio zaključak da se proda nekretnina. U prodaji smo uspjeli isprve ostvariti
procijenjenu vrijednost.
Vijećnik Turčin postavio je upit o povećanju troškova materijala i dijelova za tekuće investicijsko
održavanje koje je vidljivo na stranici 7.
Pročelnik Tramišak objasnio je da se radi o uslugama za održavanje komunalnog pogona te o
kamenom materijalu za održavanje nerazvrstanih cesta..
Načelnik Hercigonja detaljnije je obrazložio održavanje komunalnog vozila.
Vijećnik Slaviček postavio je upit o uređenju odvodnih jaraka. Također, predložio je da se u
izvješće doda zaglavlje na svaku stranicu radi lakšeg snalaženja te da se ponovno na Općinskom
vijeću raspravlja o izvješćima komunalnog redara. Smatra da komunalni redar mora provoditi
nadzor i pokretati postupke samoinicijativno, a ne isključivo po prijavi.
Načelnik Hercigonja je objasnio da je do povećanja došlo jer je uređen kanal u većoj dužini nego
što je bilo planirano. Što se tiče komunalnog redara, on može postupati samo u slučaju ako
parcele graniče s javnom površinom. Velike probleme zadaju mu neriješeni imovinskopravni
odnosi. Složio se da komunalni redar mora imati više inicijative te mu se daju zadaće u tom
smjeru.
Predsjednik Općinskog vijeća dodao je kako se ne sjeća da su se u zadnjih 10-ak godina izvješća
komunalnog redara stavljala u dnevni red.
Vijećnik Slaviček postavio je upit o radovima na vatrogasnom domu.
Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je da se popravlja terasa DVD-a čiji se rubni dio raspao.
Vijećnik Slaviček predložio je da se na Starom groblju uredi mrtvačnica s obzirom da radi
koronavirusa ukopi više ne idu iz crkve nego se obred obavlja na samom groblju.
Vijećnik Kovačićek postavio je upit o izgradnji nogostupa u Bolničkoj ulici u Tuheljskim
Toplicama.
Načelnik Hercigonja je objasnio da se ove godine odustalo od tog projekta radi situacije s
pandemijom koronavirusa. U planu je bila izrada projektne dokumentacije, isto kao i za projekt
izgradnje šetnice uz potok Horvatsku.
Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine donesena je sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u20 sati i
26 minuta.
Točka 4.
Izvješće o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.
godine
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Načelnik Hercigonja obrazložio je izvješće. U izvješću smo se trudili pobrojati sve što se radilo
u predmetnom razdoblju. Zahvalio se DVD-u Tuhelj, članovima udruga i prijavljenim
volonterima na suradnji u vrijeme pandemije. Koronakriza nam je donijela puno administriranja
pogotovo uz izdavanje propusnica, a JUO je radio u smjenskom radu.
Vijećnik Turčin pohvalio je izgled izvješća i izrekao zamjerku jer se nije našlo prostora za
uređenje odvodnog kanala u Banskoj Gorici prema Kuharima i Bercima. Postavio je upit o
zakupu poljoprivrednog zemljišta sa stranice 13. izvješća.
Načelnik Hercigonja je objasnio da je davanje poljoprivredne površine u zakup odrađeno
sukladno zakonskim propisima. Rukovodili smo se načinom davanja državnog zemljišta u
zakup. Iako zakupnina nije velika, uštedimo na gorivu i radu jer ne trebamo održavati tu
površinu. Vezano za uređenje odvodnog kanala u Banskoj Gorici, kada se to imalo u planu,
odvodni kanal je bio pun drva.
Vijećnik Slaviček je predložio da se na stranici 9. stave količine kamenog materijala isto kao i
na stranici 11. Smatra da je iznos zakupnine trebao biti puno viši jer je vidio u drugim jedinicama
tako. Postavio je upit o izgradnji fontane u Tuheljskim Toplicama.
Načelnik Hercigonja je odgovorio da ćemo pokrenuti novi postupak nabave.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. siječnja
do 30. lipnja 2020. godine donesen je sa 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 glasom
SUZDRŽAN u 20 sati i 38 minuta.
Točka 5.
Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Tuhelj za
2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je prisutne da se sastala Komisija za financije i proračun
koja s 2 glasa ZA predlaže usvajanje predmetne odluke kao u prijedlogu
Načelnik Hercigonja obrazložio je razloge za donošenje izmjena i dopuna. Postoji nekoliko
ključnih točaka, to su: uvrštenje dječjeg vrtića u proračun te kupnja nekretnine koja nam je
izuzetno važna za projekt uređenja trga u Tuhlju. Na toj nekretnini planira se izgraditi
parkiralište.
Predsjednik Općinskog vijeća i vijećnik Slaviček složili su se da bi trebalo urediti Staro groblje
u Tuhlju. Raspravljali su o izgradnji stepenica ispod groblja, o uređenju staze oko groblja te o
izgradnji potpornog zida.
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu s
projekcijama za 2021. i 2022. godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 20
sati i 47 minuta.
Točka 6.
Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna za 2020.
godinu
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je prisutne da se sastala Komisija za financije i proračun
koja s 2 glasa ZA predlaže usvajanje predmetne odluke kao u prijedlogu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna za 2020. godinu donesena je
sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 20 sati i 48 minuta.
Točka 7.
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Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je prisutne da se sastala Komisija za financije i proračun
koja s 2 glasa ZA predlaže usvajanje svih predmetnih izmjena programa.
a) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu
Vijećnik Slaviček postavio je upit o povećanju iznosa za asfaltiranje pristupnog puta prema
dječjem vrtiću.
Načelnik Hercigonja objasnio je da je do povećanja došlo radi nužnosti izgradnje potpornog zida
prema vrtiću, izgradnja je ušla u troškovnik dječjeg vrtića.
Na upit vijećnika Turčina o smanjenju za asfaltiranje ceste u Lipnici Zagorskoj, pročelnik
Tramišak je objasnio da je izvorna cijena bila samo procjena, a da se u troškovniku dobila stvarna
cijena koja je sada izmijenjena.
Na upit vijećnika Turčina o asfaltiranju ceste Herceg – Kolarec, načelnik Hercigonja je odgovorio
da je prebačeno u sljedeću godinu.
Općinski vijećnici su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN prihvatili I. izmjene i dopune
Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za
2020. godinu u 20 sati i 52 minute.
b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Tuhelj za 2020. godinu
O prijedlogu nije bilo rasprave.
Općinski vijećnici su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN prihvatili I. izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu u
20 sati i 53 minute.
c) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini
Vijećnik Slaviček postavio je upit o načinu kako je izrađen izračun te imamo li podatke o
ostvarenom broju noćenja.
Načelnik Hercigonja je objasnio da je izračun napravljen prema dosadašnjim uplatama. Turistička
pristojba se uplaćuje drugačije nego boravišna, država automatizmom uplaćuje jedinici lokalne
samouprave. Trenutno stanje popunjenosti kapaciteta nije dobro, teško je predvidjeti daljnji tijek
punjenja proračuna.
Općinski vijećnici su sa 7 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN prihvatili I. izmjene i dopune
Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini u 20 sati i 57 minuta.
d) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne
skrbi za 2020. godinu
Na upit vijećnika Turčina, načelnik Hercigonja je objasnio da je stavka prijevoza učenika
srednjih škola smanjena iz razloga što učenici nisu putovali za vrijeme obustave nastave u
školama, a na upit vijećnika Slavičeka, odgovorio je da je povećan iznos koji se dodjeljuje za
ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade.
Općinski vijećnici su JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvatili I. izmjene i dopune Programa
financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2020. godinu u 21 sat.
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e) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u kulturi u
2020. godini
Vijećnik Slaviček postavio je upit o iznosu financiranja za udruge.
Pročelnik Tramišak objasnio je da je predviđeno 22.000,00 kuna za udruge, od kojih po 10.000,00
kuna je za kulturu i ostalo, a za sport je predviđeno 2.000,00 kuna.
Općinski vijećnici su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN prihvatili I. izmjene i dopune
Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu u 21 sat i 02 minute.
f) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u sportu za
2020. godinu
O izmjenama i dopunama programa nije bilo rasprave.
Općinski vijećnici su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN prihvatili I. izmjene i dopune
Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu u 21 sat i 03 minute.
g) Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj u 2020.
godini
Načelnik Hercigonja upoznao je vijećnike da smo naslijedili ošasnu imovinu, ½ kuće u Svetom
Križu. Vlasnica druge polovice koja živi u inozemstvu voljna je darovati nam svoj dio. Kad se
provede postupak, ići će se na procjenu nekretnine te će se ista prodati.
Vijećnik Slaviček predložio je da se u suradnji s udrugama na dijelu parcele s lijeve strane pokraj
Novog groblja zasadi male borove koji bi bili za prodaju ili bi se donirali potrebitima.
Općinski vijećnici su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN prihvatili I. izmjene i dopune
Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu u 21 sat i 06 minuta.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
Predsjednik Općinskog vijeća ukazao je na pogrešku u pisanju imena dječjeg vrtića.
Odluka o II. izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski donesena je
JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 21 sat i 07 minuta.
Točka 9.
Prijedlog odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj
Načelnik Hercigonja pojasnio je vijećnicima da po otvaranju dječjeg vrtića u Tuhlju nećemo više
sufinancirati boravak djece u okolnim vrtićima. U našem vrtiću sufinancirat ćemo 60%
ekonomske cijene boravka.
Vijećnik Slaviček upitao je o donošenju odluke o visini ekonomske cijene. Smatra da je to do
sada uvijek donosilo Općinsko vijeće, a sada je prebačeno na izvršnu vlast.
Načelnik Hercigonja pojasnio je da smo napravili usporedbu s okolnim općinama i gradovima, u
svima osim u jednom se donosi odluka na način kao što je kod nas predloženo.
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Vijećnik Slaviček predložio je da se u članku 9. izmijeni odredba da roditelji moraju u roku 5
dana obavijestiti dječji vrtić o razlozima izostanka tako da se rok skrati na 2 dana.
Vijećnici su se složili s prijedlogom vijećnika Slavičeka.
Vijećnik Kovačićek postavio je upit o dječjim jaslicama navodeći kako nije u redu da se jedno
dijete mora voziti u jedan vrtić, a drugo u drugi.
Predsjednik Općinskog vijeća obrazložio je da nam je prvotni cilj da se dječji vrtić otvori i popune
postojeće grupe, a da će se naknadno vidjeti broj zainteresiranih roditelja za otvaranje jaslica te
će se postupati prema tome. Morat će se napraviti prilagodba i kompromisi, ne možemo pokraj
svojeg vrtića financirati i druge vrtiće. Namjera nam je sva pitanja vezana uz dječji vrtić rješavati
redom, da se stave na dnevni red i prodiskutiraju. Dječji vrtić je izgrađen prvenstveno za našu
djecu, a ostali će se moći upisati ukoliko ostane slobodnih mjesta.
Vijećnik Slaviček izrazio je želju da se vijećnike pozove da razgledaju dječji vrtić iznutra.
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o prijedlogu odluke, uz izmjenu u
članku 9. koju je predložio vijećnik Slaviček.
Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 21 sat i
21 minutu.
Točka 10.
Suglasnost na prijedlog statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da je imenovano Upravno vijeće koje ima 3
člana trenutno. Upravno vijeće je donijelo prijedloge akata na koje po zakonu Općinsko vijeće
mora dati suglasnost.
Vijećnik Slaviček ukazao je na pogrešku u numeriranju točaka prijedloga.
Suglasnost na prijedlog statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski donesena je JEDNOGLASNO s
9 glasova ZA u 21 sat i 23 minute.
Točka 11
Suglasnost na prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Potočić Tuheljski
Suglasnost na prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić
Tuheljski donesena je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 21 sat i 24 minute.
Točka 12.
Suglasnost na prijedlog pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski
Suglasnost na prijedlog pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski donesena je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 21 sat i 25
minuta.
Točka 13.
Prijedlog odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 168, k.o. Tuhelj
Načelnik Hercigonja izvijestio je vijećnike da je dogovorena cijena za kupnju nekretnine s
vlasnikom u iznosu od 200.000,00 kuna.
Vijećnik Slaviček naglasio je važnost nekretnine iz razloga što se nalazi u samom centru Tuhlja.
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Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 168, k.o. Tuhelj donesena je JEDNOGLASNO s 9 glasova
ZA u 21 sat i 28 minuta.
Točka 14.
Prijedlog odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj
godini 2020./2021
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da se nastavlja sufinanciranje prijevoza kao i
dosadašnjih godina.
Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini
2020./2021
donesena je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 21 sat i 30 minuta.
Točka 15.
Prijedlog Programa potpore u poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2020. godinu
Vijećnik Turčin smatra da smo jedina Općina koja ne sufinancira umjetno osjemenjivanje goveda
te je zatražio na uvid mišljenje Ministarstva poljoprivrede na temelju kojeg je napravljen prijedlog
našeg programa.
Program potpore u poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2020. godinu donesen je s 6
glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 21 sat i 32 minute.
Točka 16.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj - Izvještaj o radu za 2019. godinu, Financijsko
izvješće DVD-a Tuhelj za 2019. godinu, Financijski plan i Program rada DVD-a Tuhelj za
2020. godinu
Vijećnik Slaviček pohvalio je rad DVD-a Tuhelj u doba pandemije koronavirusa jer članovi
DVD-a, kao i članovi ostalih udruga, rade volonterski.
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2019. godinu, Financijskog izvješća DVD-a
Tuhelj za 2019. godinu, Financijskog plana i Programa rada DVD-a Tuhelj za 2020. godinu
donesen je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 21 sat i 34 minute.
Točka 17.
Informacija o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj upoznao je vijećnike s poduzetim aktivnostima u
izvještajnom razdoblju. Savjet mladih je proveo edukaciju za raspisivanje natječaja, na prijedlog
Savjeta mladih nabavljena je oprema za videokonferenciju za OŠ Lijepa naša te je održan sastanak
s učenicima o upisu srednjih škola.
Vijećnik Slaviček predložio je da se preko Savjeta mladih pronađe način da naši studenti ili mladi
koji imaju znanja iz određenog područja pomognu našim srednjoškolcima koji se pripremaju za
upise na fakultet.
Točka 18.
Rasprava o dodjeli prostora u Staroj školi u Tuhlju udrugama
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Vijećnik Slaviček obrazložio je razloge uvrštavanja ove točke na dnevni red. Udruge imaju
problem jer nemaju svoj prostor, a radi koronavirusa i propisanih mjera ograničena su im
korištenja drugih prostora. Predlaže da se pozove sve udruge te da se zajedničkim dogovorom, uz
dobrovoljni rad članova udruga, uredi prostor u Staroj školi i dodijeli ga se na korištenje
udrugama. Može se dogovoriti da jedna udruga potpiše ugovor s Općinom te tako na sebe
preuzme obvezu da pažnjom dobrog domaćina upravlja prostorom.
Vijećnica Iveković predložila je da bi se prostor mogao koristiti i za proslavu dječjih rođendana.
Načelnik Hercigonja je predložio da se u narednih 10-15 dana napravi troškovnik sa svim
stavkama koje su potrebne za uređenje da se zna koliko bi u tome sudjelovala Općina te da se
napravi akcijski plan u kojem će se definirati sve radnje za privođenje prostora predloženoj
namjeni. Uz financijsku pomoć Općine i dobrovoljni rad članova udruga, ne bi trebalo biti
problema u ostvarivanju namjere.
Točka 19.
Pitanja i prijedlozi
Vijećnik Slaviček predložio je da se ponovno razmotri odluka DVD-a Tuhelj kojom ne
dozvoljava održavanje proslava 18-og rođendana u vatrogasnom domu. Djeca iz Tuhlja koja slave
rođendan se moraju drugdje snalaziti, u zadnje vrijeme velik broj njih slavi u DVD-u Dubrovčan.
Predsjednik Općinskog vijeća je odgovorio da će se o tom pitanju raspravljati još jednom u DVDu, no zabrana je donesena iz razloga što je naš dom blizu ceste te je mnogo ljudi dolazilo
nepozvano i radilo probleme.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 21 sat i 48 minuta.
Zapisničarka
Katarina Špetić

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/9
URBROJ: 2135-03-01/20-02
Tuhelj, 16.11.2020.
ZAPISNIK
27. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 16. studenog 2020. godine
elektroničkim putem – izjašnjavanjem putem e-maila
27. 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 COVID19 (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1).
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Vijećnicima su poslani prijedlozi akata zajedno s pripadajućim objašnjenjima te formulari
za glasanje koje je bilo potrebno popuniti do 16.11.2020. godine do 12,00 sati.

-

Općinski vijećnici poslali su svoja očitovanja na propisanim formularima:
Robert Romić, očitovanje poslano 11.11.2020. u 08,16 sati (mail: lipa-invest@kr.tcom.hr);
Rudolf Bišćan, očitovanje poslano 12.11.2020. u 12,39 sati (mail: rudomar1@kr.tcom.hr);
Ljubica Iveković, očitovanje poslano 13.11.2020. u 09,12 sati (mail:
lj.ivekovic@gmail.com);
Dubravko Fekeža, očitovanje poslano 13.11.2020. u 10,26 sati (mail:
dubravko.fekeza@gmail.com);
Željka Kramarić, očitovanje poslano 15.11.2020. u 19,13 sati (mail:
zeljka.kramaic@gmail.com);
Nikola Matečić, očitovanje poslano 15.11.2020. u 19:31 sati (mail:
nikola.matecic@gmail.com);
Armando Slaviček, očitovanje poslano 15.11.2020. u 23,32 sati (mail:
slavicek@geoskola.hr).
Martin Turčin, očitovanje poslano 16.11.2020. u 07,40 sati (mail:
martinturcin@windowslive.com);
Mladen Mustač, očitovanje poslano 16.11.2020. u 09,29 sati (mail:
mladenmustac@gmail.com)
Katarina Marić, očitovanje poslano 16.11.2020. u 10,06 sati (mail:
mareikate1980@gmail.com);

Vijećnik Valentin Kovačićek nije poslao očitovanje.
Tablica s očitovanjima općinskih vijećnika sastavni je dio ovog zapisnika.
Za sjednicu je predložen sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima na području Općine Tuhelj;
2. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Tuhelj;
3. Prijedlog Odluke o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u akademskoj
godini 2020./2021.;
4. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba;
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Tuhelj za 2020.godinu.
Točka 1.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima na području Općine Tuhelj
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Potočić donesena je s 10 glasova ZA.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Tuhelj;
Vijećnik Mustač iznio je prijedlog da se dopuni Odluka o uređenju prometa na području Općine
Tuhelj. U prijedlogu je napisano sljedeće:
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„Predlažem i tražim da se u Odluku o uređenju prometa na području Općine Tuhelj pod Ceste sa
prednošću prolaska članak. 7 uvrsti:
• Ulica Bolnička u Tuheljskim Toplicama je cesta sa prednošću prolaska u odnosu na ostale
nerazvrstane ceste osim ulice Ljudevita Gaja
• Ulica Antuna Mihanovića u Tuheljskim Toplicama je cesta sa prednošću prolaska u
odnosu na ostale nerazvrstane ceste osim ulice Ljudevita Gaja
U konzultaciji s općinskim načelnikom i stručnim službama JUO usvojeno je mišljenje da je
prijedlog opravdan te da se navedene ulice trebaju uvrstiti u odluku kao ulice s prednošću
prolaska.
S obzirom da je za donošenje izmjena potrebna prethodna suglasnost Policijske uprave
Krapinsko - zagorske, na ovoj sjednici usvojit će se odluka u predloženom obliku iz materijala,
a za koju je glasala većina vijećnika. Na sljedeću sjednicu općinskog vijeća će se, po pribavljanju
gore spomenute suglasnosti, uvrstiti izmjene i dopune odluke koje je predložio vijećnik Mustač.
Odluka o uređenju prometa na području Općine Tuhelj donesena je sa 6 glasova ZA i 4 glasa
SUZDRŽAN.

Točka 3.
Prijedlog Odluke o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u akademskoj
godini 2020./2021
Vijećnici su glasali o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima koje je sastavni dio
tablica s popisom studenata i učenika te njihovih ostvarenih bodova na natječaju.
Odluka o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u akademskoj godini
2020./2021. donesena je s 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN.
Točka 4.
Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba
Vijećnici su glasali o prijedlogu odluke koju je pripremila Zagorska javna vatrogasna postrojba,
a radi usklađenja sa Zakonom o vatrogastvu.
Odluka o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba donesena je
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Tuhelj za 2020.godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Tuhelj za 2020.godinu donesena je s 9 glasova ZA i 1
glasom SUZRDŽAN.
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Zapisničarka
Katarina Špetić

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/10
URBROJ: 2135-03-01/20-03
Tuhelj, 18.12.2020.
ZAPISNIK
28. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 18. prosinca 2020. godine
elektroničkim putem – izjašnjavanjem putem e-maila
28. 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 COVID19 (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1) te odgovora Ministarstva
pravosuđa i uprave na postavljeni upit (KLASA: 023-01/20-01/523, URBROJ: 514-U-05-0202/1-20-2 od 14.12.2020. godine)
Vijećnicima su poslani prijedlozi akata zajedno s pripadajućim objašnjenjima 11.
prosinca 2020. godine.
Radi epidemiološke situacije sjednica zakazana za 17.12.2020. godine odgođena je za
18.12.2020. godine te se održala elektroničkim putem. Vijećnicima je na e-mail dostavljeno
objašnjenje vezano uz sudjelovanje na sjednici. Tako je bilo potrebno do:
- petka, 18.12.2020. do 18,00 h - poslati Obrazac br. 1. (glasanje za dnevni red i podnošenje
prijedloga, primjedbi ili amandmana – ukoliko budu podneseni)
- subote, 19.12.2020. do 12,00 h - poslati Obrazac br. 2. (glasanje o pristiglim prijedlozima,
primjedbama i amandmanima)
- subote, 19.12.2020. do 18,00h - poslati Obrazac br. 3. (glasanje o prijedlozima akata - donošenje
akata)
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu;
2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2020.
godinu;
3. Prijedlog:
a. II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Tuhelj za 2020. godinu;
b. II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Tuhelj za 2020. godinu;
c. II. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za
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2020. godinu;
d. II. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2020. godinu;
e. I. izmjena i dopuna Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020.
godinu;
f. I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu;
g. I. izmjena i dopuna Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu;
h. I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.
godinu;
4. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu i projekciju proračuna za
2022. i 2023. godinu;
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu;
6. Prijedlog:
a. Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu;
b. Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. godinu:
c. Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2021. godinu;
d. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Tuhelj za 2021. godinu;
e. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021.
godinu;
f. Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2021. godinu;
g. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2021. godinu:
h. Plana upravljanja imovinom u 2021. godini;
i. Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu;
j. Programa utroška turističke pristojbe u 2021. godini;
k. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu;
l. Program utroška spomeničke rente za 2021. godinu;
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u 2021. godini do
isteka mandata tekućeg saziva;
8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj;
9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini iznosa novčane pomoći studentima u
akademskoj godini 2020./2021.;
10. Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021.
godinu;
11. Prijedlog Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2021.godinu;
12. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2020.
godinu;
13. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Tuhelj za
razdoblje od 2021. do 2024. godine;
14. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2021. godinu
s trogodišnjim financijskim učincima;
15. Pitanja i prijedlozi.
Za glasanje za dnevni red i podnošenje prijedloga, amandmana i primjedbi pristigla su sljedeća
očitovanja općinskih vijećnika.
-

-

Robert Romić, očitovanje poslano 16.12.2020. u 17,40 sati (mail: lipa-invest@kr.tcom.hr) - ZA dnevni red, nije podnio amandmane, prijedloge ili primjedbe;
Mladen
Mustač,
očitovanje
poslano
17.12.2020.
u
11,17
sati
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-

-

-

-

(mail:mladmustac@gmail.com) – Za dnevni red, podnio je prijedloge i amandmane
navedene prema točkama dnevnog reda.
Rudolf Bišćan, očitovanje poslano 17.12.2020. u 11,29 sati (mail: rudomar1@kr.tcom.hr) – ZA dnevni red, nije podnio amandmane, prijedloge ili primjedbe;
Ljubica Iveković, očitovanje poslano 17.12.2020. u 12,17 sati (mail:
lj.ivekovic@gmail.com) – ZA dnevni red, nije podnijela amandmane, prijedloge ili
primjedbe;
Dubravko Fekeža, očitovanje poslano 17.12.2020. u 15,10 sati (mail:
dubravko.fekeza@gmail.com) – ZA dnevni red, nije podnio amandmane, prijedloge ili
primjedbe;
Željka Kramarić, očitovanje poslano 17.12.2020. u 20,41 sati (mail:
zeljka.kramaic@gmail.com) – ZA dnevni red, nije podnijela amandmane, prijedloge ili
primjedbe;
Nikola Matečić, očitovanje poslano 18.12.2020. u 11,13 sati (mail:
nikola.matecic@gmail.com) – ZA dnevni red, nije podnio amandmane, prijedloge ili
primjedbe;
Martin Turčin, očitovanje poslano 18.12.2020. u 17,48 sati (mail:
martinturcin@windowslive.com) – ZA dnevni red, podnio je prijedloge i amandmane
navedene prema točkama dnevnog reda.

Vijećnici Valentin Kovačićek, Katarina Marić i Armando Slaviček nisu poslali očitovanje.
Tablica s očitovanjima općinskih vijećnika sastavni je dio ovog zapisnika.
Dnevni red 28. sjednice Općinskog vijeća donesen je s 8 glasova ZA
Vijećnici Mustač i Turčin podnijeli su upite i amandmane na koje je, nakon usvajanja dnevnog
reda, općinski načelnik dao svoje očitovanje.
S obzirom da općinski vijećnici Mustač i Turčin nisu u svojim navodima naveli iznose smanjenja
(protustavke), o predloženim amandmanima se ne može glasati, niti se kao takvi mogu uvrstiti u
izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu i proračun za 2021. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je da nije pristigao nijedan amandman ili prijedlog o
kojem bi se moralo glasati prije utvrđivanja konačnih prijedloga akata.
Zaključio je raspravu o prijedlozima akata za točke 1. do 15. te pozvao vijećnike na glasanje o
prijedlozima akata koji su dostavljeni 11.12.2020. godine.
Općinski vijećnici podnijeli su svoja očitovanja na obrascu za donošenje akata prema dnevnom
redu:
- Dubravko Fekeža, očitovanje poslano 18.12.2020. u 20,50 sati (mail:
dubravko.fekeza@gmail.com)
- Rudolf Bišćan, očitovanje poslano 18.12.2020. u 21,58 sati (mail: rudomar1@kr.tcom.hr)
- Željka Kramarić, očitovanje poslano 19.12.2020. u 10,44 sati (mail:
zeljka.kramaic@gmail.com)
- Ljubica Iveković, očitovanje poslano 19.12.2020. u 11,49 sati (mail:
lj.ivekovic@gmail.com)
- Nikola Matečić, očitovanje poslano 19.12.2020. u 13,09 sati (mail:
nikola.matecic@gmail.com)
- Robert Romić, očitovanje poslano 19.12.2020. u 15,14 sati (mail: robert.romic@kr.tcom.hr)
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-

Katarina Marić, očitovanje poslano 19.12.2020. u 17,28 sati
mareikate1980@gmail.com)
Martin Turčin, očitovanje poslano 19.12.2020. u 17,34 sati
martinturcin@windowslive.com)
Armando Slaviček, očitovanje poslano 19.12.2020. u 17,43 sati
slavicek@geoskola.hr)

(mail:
(mail:
(mail:

Tablica s očitovanjima općinskih vijećnika sastavni je dio ovog zapisnika.
Točka 1.
Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2020.
godinu
Na prijedlog odluke vijećnik Turčin podnio je sljedeće očitovanje: „S obzirom kako još
uvijek nisam dobio traženi dopis Ministarstva poljoprivrede kojeg ste navodno primili s ciljem
promjene naše postojeće Odluke o subvenciji u poljoprivredi, ne mogu se složiti s ovim II.
Izmjenama i dopunama gdje kontinuirano smanjujete sredstva namijenjena za poljoprivredu,
nadalje, zašto se odustaje od projekta: Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim
Toplicama? Nije li to sufinanciran projekt? Što će biti s njim?“
Općinski načelnik očitovao se: „Sredstva za poljoprivredu su smanjena na iznos koji je
dodijeljen u 2020. godini. Napominjem da nijedan zahtjev koji je ispunjavao sve kriterije za
subvencioniranje nije odbijen, sve subvencije su po pristiglim zahtjevima isplaćene. U
proračunu se uvijek ostavlja prostora kako ne bi došli u situaciju da ne možemo isplatiti neku
subvenciju.
Od projekta izgradnje i opremanja parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama se nije
odustalo, što je vidljivo iz proračuna za 2021. godinu. Zbog pandemije koronavirusa od strane
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju produžen je rok za izvršenje
projekta. Kako bi se postigla što povoljnija cijena za izvođenje radova, jedna javna nabava je
poništena i u toku je priprema za ponovno pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača
radova.“
Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu donesena je
sa 6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV.
Točka 2
Prijedlog II. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2020.
godinu
Na prijedlog odluke vijećnik Turčin podnio je sljedeće očitovanje: „Protiv sam
maksimalnog kratkoročnog zaduženja. S obzirom na izazovnu cijelu godinu (dinamika priljeva
sredstava i dospijeće obveza), kojim ste potezom pokušali spriječiti spomenuti jazz?“
Općinski načelnik očitovao se: „U 2020. godini do sada nismo koristili sredstva iz
planiranog kratkoročnog kredita. Pošto nismo mogli predvidjeti kako će se situacija s
koronavirusom odraziti na prihodovnu stranu proračuna, na 23. sjednici dana 22.04.2020.
godine Općinsko vijeće donijelo je odluku o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno
zaduženje Općine Tuhelj (KLASA: 021-05/20-01/5, URBROJ: 2135-03-01/20-11), što je i
učinjeno, ali nije konzumirano jer nam isto zbog odličnog upravljanja sredstvima proračuna nije
bilo potrebno, dakle nismo ga koristili. Iz svega naprijed pobrojanog se vide potezi za
sprečavanje spomenutog „jazza“ do kojeg nije ni došlo.“
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I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu
donesene su sa 6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV.
Točka 3.a.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Tuhelj za 2020. godinu
Vijećnik Turčin iznio je primjedbu: „Odustajanje od uređenja Tuheljskih Toplica je
neprihvatljivo.“
Općinski načelnik je odgovorio: „Zbog produženja rokova za realizaciju projekta,
projekt je planiran za 2021. godinu. Trenutna faza je objašnjena u točki 1.“
Vijećnik Mustač dostavio je očitovanje: „Tražim objašnjenje zbog čega se nije išlo u
realizaciju planirane izgradnje parka sa fontanom i uređenje Tuheljskih Toplica
Izgradnja odnosno dovršetak izgradnje javne rasvjete u Gajevoj ulici od Hotela do
samoposluge.“
Općinski načelnik je odgovorio: „Izgradnja parka s fontanom planirana je za 2021.
godinu, trenutno je u toku postupak javne nabave za odabir izvođača. Dovršetak izgradnje javne
rasvjete u Gajevoj ulici planiran je za početak 2021. godine, do kraja siječnja. Trenutno se vodi
postupak jednostavne nabave za odabir izvođača radova.“
II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Tuhelj za 2020. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN.
Točka 3.b.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Tuhelj za 2020. godinu
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine
Tuhelj za 2020. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN
Točka 3.c.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za
2020. godinu
II. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2020. godinu
donesene su JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 3.d.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2020.
godinu
II. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2020. godinu donesene
su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN.
Točka 3.e.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020.
godinu
I.izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020. godinu
donesene su JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
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Točka 3.f.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
I.izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 3
glasa SUZDRŽAN.
Točka 3.g.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu
I.izmjene i dopune Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu donesene su
JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 3.h.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.
godinu
I.izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
donesene su JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 4.
Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu i projekciju proračuna za
2022. i 2023. godinu
Vijećnik Turčin dostavio je očitovanje: „Brojna su pitanja u vezi pojedinih stavki u
proračunu, no s obzirom kako samo mogu pisati primjedbe, ne i dobiti odgovore, ne vidim svrhu
postavljanja istih. Subvencije poljoprivredi se i dalje smanjuju. Udruga strojni prsten nije za 20192020 iskoristila svoje pravo, uštedjela je Općini Tuhelj 40.000 kn, stoga tražim da se ušteđeni
novac stavi na raspolaganje pod Kontom 35232, str 9.“
Općinski načelnik je obrazložio da amandman nije podnesen sukladno članku 38. Zakona
o proračunu te se stoga ne može uzeti u razmatranje.
Vijećnik Mustač dostavio je očitovanje: „Tražim da se u proračun za 2021. uvrsti izrada
potrebne dokumentacije za izgradnju nogostupa i sama izgradnja nogostupa u Bolničkoj ulici
Tražim da se u proračunu za 2021. planira izrada potrebne dokumentacije za gradnju trga
u Tuheljskim Toplicama kod „Starih Bazena“ na Mlinskom potoku.“
Općinski načelnik je odgovorio da amandmani nisu podneseni sukladno članku 38. Zakona o
proračunu te se stoga ne mogu uzeti u razmatranje.
Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu i projekciju proračuna za 2022. i 2023.
godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu
Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV.
Točka 6.a.
Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu
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Program financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu donesen je
JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 6.b.
Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO
sa 9 glasova ZA.
Točka 6.c.
Prijedlog Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2021. godinu
Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO
sa 9 glasova ZA.
Točka 6.d.
Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Tuhelj za 2021. godinu
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj
za 2021. godinu donesen je sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN.
Točka 6.e.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za
2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu
donesen je 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN.
Točka 6.f.
Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2021. godinu
Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2021. godinu donesen je
JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 6.g.
Prijedlog Programa potpore poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2021. godinu
Vijećnik Turčin dostavio je očitovanje: „U 2020. godini na zahtjev Ministarstva
poljoprivrede (tako ste rekli, imate i dopis kojeg ste mi ostali dužni poslati), ukinuli ste između
ostaloga i potporu za osjemenjivanja krava i krmača, sada je ponovno vračate, pohvaljujem! Da
li postoji neka logika ovog manevra osim što ste brojna seoska domaćinstva uskratili za tu potporu
u 2020. godini.?“
Općinski načelnik je odgovorio: „Programom potpore u poljoprivredi na području Općine
Tuhelj u 2020. godini donesenim na 26. sjednici Općinskog vijeća 15.09.2020. godine (KLASA:
021-05/20-01/8, URBROJ: 2135-03-01/20-15) točno su definirane potpore u poljoprivredi na
području naše općine u 2020. godini. Program je donesen uz suglasnost Ministarstva
poljoprivrede. Tvrdnja da smo ukinuli potporu za osjemenjivanje krava i krmača je netočna jer u
našem programu za potporu poljoprivredi nikada nije bila mjera potpore za osjemenjivanje
krmača, dakle nešto što nismo imali nismo mogli ni ukinuti. Uredbu o proglašenju određenih
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kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s
unutarnjim tržištem o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU i Uredba Komisije
EU o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore dostavit
ćemo Vam elektronskim putem 24.12.2020. godine. Zbog pandemije koronavirusa nadležno
ministarstvo je za 2021. godinu omogućilo da se ponovno u program potpore poljoprivrednicima
uvrsti i potpora za osjemenjivanje. To me posebno raduje, stoga je na moj prijedlog mjera
proširena i na potporu za osjemenjivanje krmača. O tvrdnji da je nekome nešto uskraćeno nemam
za potrebu ništa reći. Preuzimanjem odgovornosti za upravljanje Općinom isplatili smo
subvencije poljoprivrednicima koje su obaveze bile stvorene, a nisu bile isplaćene preko godinu
dana, i to naši poljoprivrednici jako dobro znaju.2
Program potpore poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2021. godinu donesen je sa 6
glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN.
Točka 6.h.
Prijedlog Plana upravljanja imovinom u 2021. godini
Plan upravljanja imovinom u 2021. godini donesen je sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN.
Točka 6.i.
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 6.j.
Prijedlog Programa utroška turističke pristojbe u 2021. godini
Program utroška turističke pristojbe u 2021. godini donesen je JEDNOGLASNO sa 9 glasova
ZA.
Točka 6.k.
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO
sa 9 glasova ZA.
Točka 6.l.
Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2021. godinu
Program utroška spomeničke rente za 2021. godinu donesen je JEDNOGLASNO sa 9 glasova
ZA.
Točka 7.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u 2021. godini do
isteka mandata tekućeg saziva
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Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u 2021. godini do isteka mandata
tekućeg saziva donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj
Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj donesena je
JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini iznosa novčane pomoći studentima u
akademskoj godini 2020./2021.
Odluka o dopuni Odluke o visini iznosa novčane pomoći studentima u akademskoj godini
2020./2021. donesena je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 10.
Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021.
godinu
Zaključak o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021. godinu
donesen je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 11.
Prijedlog Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2021.godinu
Plan djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2021.godinu donesen je
JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 12.
Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. godinu
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. godinu donesena je
JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 13.
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Tuhelj za
razdoblje od 2021. do 2024. godine
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Tuhelj za razdoblje od 2021.
do 2024. godine donesene su JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 14.
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2021. godinu
s trogodišnjim financijskim učincima
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2021. godinu s
trogodišnjim financijskim učincima donesen je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA.
Točka 15.
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Pitanja i prijedlozi
Nije bilo postavljenih pitanja ni prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio se vijećnicima na sudjelovanju na sjednici i
zaključio sjednicu 19. prosinca 2020. godine u 18,20 sati.
Zapisničarka
Katarina Špetić

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
OPĆINA TUHELJ
KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK
I NORMATIVNU DJELATNOST
KLASA: 012-03/21-01/1
URBROJ: 2135-03-01/21-04
Tuhelj, 05.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Tuhelj
Predlagatelj: Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost (članak 43. Statuta
Općine Tuhelj)
Pravna osnova: članak 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije br. 12/18 i 3/20)
Obrazloženje:
Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tim Zakonom se uređuju jedinice
lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo,
način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za
njihov rad.
Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine, donio Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen je u Narodnim
novinama RH, br. 144/2020 i stupio je na snagu prvog dana od dana objave, dana 24. prosinca
2020. godine (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Zakona).
Izmjenama i dopunama Zakona prvenstveno je uređeno smanjenje broja predstavničkog
tijela, zamjenika općinskog načelnika i neposredno sudjelovanje građana referendumom, zborom
građana i ostalim mehanizmima sudjelovanja.
Najznačajnije promjene koje se odnose na Zakon u odnosu na Statut Općine Tuhelj se
odnose na sljedeće:
- smanjuje se broj članova Općinskog vijeća sa 11 na 9 članova,
- ukida se funkcija zamjenika općinskog načelnika za jedinice lokalne samouprave koje
nemaju 10.000 stanovnika,
- uvodi se funkcija privremenog zamjenika za slučaj kada je općinski načelnik onemogućen
obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

26

Predložena odluka objavljena je na javnom savjetovanju na web stranici koje je bilo
otvoreno do 4.3.2021. godine na koji nije pristigla nijedna primjedba, stoga se predlaže donošenje
odluke kao u prijedlogu.

Predsjednica Komisije
Veronika Kolman

PRILOG:
1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Općine Tuhelj
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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17, 98/19. i 144/20)i članka 30.
stavka 1., alineje 1. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“
broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___. sjednici održanoj ___________
2021. godine donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Tuhelj
Članak 1.
U Statutu Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 12/18 i
3/20) u članku 18. brišu se riječi: „lokalnog“ i „mjesnog“
Članak 2.
U članku 19. stavku 1. na kraju stavka dodaju se riječi „i ovim Statutom“.
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
„ Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim
se uređuje provedba referenduma.
Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe
članaka 79. do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 - pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17, 98/19. i 144/20) (u daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 3.
U članku 20. stavcima 1., 3. i 4. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika mandat mu
prestaje danom objave rezultata referenduma te će se raspisati prijevremeni izbori za općinskog
načelnika, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg
imenuje Vlada Republike Hrvatske.“
Članak 4.
U članku 21. stavku 3. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“.
Članak 5.
Mijenja se članak 24. tako da sada glasi:
„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i
prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i interesima
građana od lokalnog značenja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu s ovim Statutom.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini
zasebnu cjelinu.“
Članak 6.
Mijenja se članak 25. tako da sada glasi:
„Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i
izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.
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Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana
sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na
području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji
čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova
prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za
Općinsko vijeće i općinskog načelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Općine u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.”.
Članak 7.
Mijenja se članak 26. tako da sada glasi:
„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u
skladu s tehničkim mogućnostima Općine.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim
aktom Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.”
Članak 8.
U članku 31. stavku 3. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“.
Članak 9.
U članku 32. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Naknada za predsjednika Općinskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše
50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene
člankom 36., stavkom 2. ovoga Statuta.“
Članak 10.
U članku 34. broj „11“ zamjenjuje se brojem „9“.
Članak 11.
U članku 36. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
“Naknada iz stavka 4. ovoga članka može se odrediti za rad u Općinskom vijeću i radnim
tijelima Općinskog vijeća, a određuje se u neto iznosu po članu Općinskog vijeća tako da ukupna
godišnja neto naknada po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna.“.
Dosadašnji stavak 3. postaju stavak 4.
Članak 12.
U članku 39. stavku 1., alineji 5. brišu se riječi: „i zamjeniku općinskog načelnika“.
Članak 13.
U članku 40. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni
poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja
posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“
29

Članak 14.
U članku 41. stavku 1. briše se alineja 8.
Dosadašnja alineja 9. postaje alineja 8.
Članak 15.
Članak 51. mijenja se i glasi:
„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je
općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski
načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća, općinski
načelnik može promijeniti tijekom mandata.
Zamjenik općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka je privremeni zamjenik općinskog
načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen
obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se
osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava
općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog
načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih
izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom
nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski
načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga
članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih
okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
općinskog načelnika.“.
Članak 16.
Mijenja se članak 52. tako da sada glasi:
„Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.
Ukoliko načelnik obavlja dužnost volonterski, ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u
godini održavanja redovnih lokalnih izbora“.
Članak 17.
U članku 53. stavku 1. brišu se riječi: „i njegovom zamjeniku“.
Mijenja se stavak 2. tako da sada glasi:
„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisat će se
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost
općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.”
Stavak 3. briše se.
Članak 18.
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Članak 54. mijenja se tako da sada glasi:
„Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan člankom 20. ovoga Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika, mandat mu
prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost
načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.“
Članak 19.
Članak 74. briše se.
Članci 75. do 96. postaju članci 74. do 95.
Članak 20.
Članak 82. stavak 2. mijenja se tako da sada glasi:
„Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, na prijedlog
općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske te drugog ovlaštenog
predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Općinskog vijeća, općinsko vijeće donosi odluku o
privremenom financiranju.”
Iza članka 82. dodaju se članci 82.a, 82.b i 82.c koji glase:
„Članak 82.a
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u slučaju kada je
općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka
koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka
50. ovoga Statuta.
Članak 82.b
Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih
prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka
koju donosi općinski načelnik.
Članak 82.c
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese
odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi
proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih
i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
općinski načelnik.
Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta
ukine proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u “Narodnim novinama”. Do donošenja
proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.“
Članak 21.
U članku 84. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim
mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovog članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim
se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata
ministarstva nadležnog za financije.“
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Svi članovi ovog saziva Općinskog vijeća kao i zamjenik općinskog načelnika nastavljaju
s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata, sukladno zakonu.
Članak 23.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi
pročišćeni tekst Statuta Općine Tuhelj.
Članak 24.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije“, osim članaka koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu
odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i
župane.
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
OPĆINA TUHELJ
KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK
I NORMATIVNU DJELATNOST
KLASA: 021-05/21-01/03
URBROJ: 2135-03-01/21-04
Tuhelj, 05.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Predlagatelj: Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost (članak 43. Statuta
Općine Tuhelj)
Pravna osnova: članak 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije br. 12/18 i 3/20)
Obrazloženje:
Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
lokalnim izborima, koji su objavljeni u Narodnim novinama RH, br. 144/2020 i stupili su na
snagu prvog dana od dana objave, dana 24. prosinca 2020. godine.
Najznačajnije zakonske izmjene koje se uvrštavaju u Poslovnik o radu Općinskog vijeća
(u daljnjem tekstu: Poslovnik) su:
- Čl. 87. st. 1. Zakona o lokalnim izborima – ovlast sazivanja konstituirajuće sjednice
promijenjena je s čelnika tijela državne upravne nadležnog za poslove lokalne i područne
(regionalne) samouprave na pročelnika upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenika kojeg on ovlasti. Ako u jedinici nije imenovan pročelnik
upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za
obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne
uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on
ovlasti. (izmjene u čl. 2. St. 1. i čl. 3. st. 2. Poslovnika)
- Čl. 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – u dosadašnjem članku
općinski vijećnik imao je pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Zakonskim izmjenama brisana je
riječ: „neplaćeni“, dok je dodano da izostanak mora biti sukladan sporazumu s
poslodavcem. (izmjene u čl. 21. st. 1. Poslovnika)
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Čl. 8. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
novine“ broj 16/19.) – briše se odredba kojom se definira Komisija za procjenu šteta uslijed elementarnih nepogoda. Radi usklađenja sa zakonom, Općinsko vijeće je na svojoj
21. sjednici održanoj 12.12.2019. godine donijelo Odluku o imenovanju predsjednika i
članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (brisan čl. 31.
Poslovnika)
Čl. 37. st. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni
poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme
trajanja posebnih okolnosti sjednice predstavničkih tijela iznimno se mogu održavati elektroničkim putem (dopune čl.32.a. i 32.b. Poslovnika)
Čl. 39. st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – izbrisan zamjenik
općinskog načelnika (izmjene u čl. 37. st.1. i 2., čl.71 st.1, čl. 72. st.2., čl. 73. st. 1., čl.
76. st. 5, čl. 81. st.2., čl. 91. st. 5.)
Čl. 24. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi - Građani mogu neposredno sudjelovati
u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (izmjena u čl. 55.
st. 5.)
Članak 93. stavak 4. prilagođen je dopuni Poslovnika iz članaka 32.a. i 32.b.

Predložena odluka objavljena je na javnom savjetovanju na web stranici koje je bilo otvoreno
do 4.3.2021. godine te na prijedlog odluke nije pristigla nijedna primjedba, stoga se predlaže
donošenje odluke kao u prijedlogu.

Predsjednica Komisije
Veronika Kolman

PRILOG:
- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Poslovnika o radu Općinskog vijeća
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na ___.
sjednici održanoj ________2021. godine, donijelo je
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA O RADU
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 1.
U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije broj 18/19) mijenja se članak 2. stavak 1. tako da sada glasi:
„Konstituirajuću sjednicu saziva pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili službenik kojeg on
ovlasti.“
Članak 2.
U članku 3., stavku 2. riječ „čelnik“ zamjenjuje se riječju „pročelnik ili službenik kojeg je on
ovlastio“.
Članak 3.
Mijenja se članak 21. stavak 1. tako da sada glasi:
„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“
Članak 4.
Briše se članak 31.
Dosadašnji članci 32. do 106. postaju članci 31. do 105.
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Članak 5.
Iza dosadašnjeg članka 33. koji je postao članak 32. dodaju se članci 32.a. i 32. b koji glase:
„32.a
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje
se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni
poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja
posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka sjednica se održava i vijećnici glasuju putem online konferencije ili putem elektroničke pošte.
Članak 32.b
Ako se sjednica Općinskog vijeća za vrijeme trajanja posebnih okolnosti navedenih u članku 32.a
stavak 1. održava u općinskoj vijećnici, vijećnik koji iz opravdanih razloga zbog tih okolnosti ne
može biti u općinskoj vijećnici u kojoj se održava sjednica Općinskog vijeća, sudjeluje u radu i
odlučivanju na sjednici Općinskog vijeća elektroničkim putem.“
Članak 6.
Mijenja se dosadašnji članak 37. stavak 1. tako da sada glasi:
„Načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća.“
Mijenja se stavak 2. tako da sada glasi:
„Načelnik može prisustvovati sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća.“
Članak 7.
U dosadašnjem članku 55. stavku 5. brišu se riječi „lokalnog“ i „mjesnog“.
Članak 8.
U dosadašnjem članku 71. stavku 1. briše se riječ „zamjenika“
Članak 9.
Mijenja se dosadašnji članak 72. stavak 2. tako da sada glasi:
„Pisani odgovor na pitanje općinskog vijećnika daje načelnik odnosno pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela kada ga načelnik ovlasti te isti dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća.“
Članak 10.
U dosadašnjem članku 73. stavku 1. brišu se riječi „zamjeniku načelnika“.
Članak 11.
U dosadašnjem članku 75. stavku 5. briše se riječ „središnjeg“.
Članak 12.
U dosadašnjem članku 76. stavku 5. brišu se riječi „zamjeniku načelnika“.
Članak 13.
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U dosadašnjem članku 81. stavku 2. brišu se riječi „i zamjenik načelnika“.
Članak 14.
U dosadašnjem članku 91. stavku 5. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“.
Članak 15.
Mijenja se dosadašnji članak 93. stavak 4. tako da sada glasi:
„ Javno savjetovanje provodi se dizanjem ruku ili elektronskim putem.“
Članak 16.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi pročišćeni
tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća.
Članak 17.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća stupa na snagu osmi
dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
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OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-05
Tuhelj, 03.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Izvješće o izvršenju Programa vezanih uz
Proračun Općine Tuhelj za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj)
Pravna osnova: Članci 71. i 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 68/18, 110/18, 32/20), članci 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi
(„Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09), članak 74. stavak 2. i članak 76. Zakona o
sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16,
98/19, 47/20, 77/20), članak 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13,
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) i članak 47. Statuta Općine Tuhelj
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 12/18, 3/20), članka 20. stavak 1.
Zakona o turističkoj pristojbi (''Narodne novine'' broj 52/19, 32/20, 42/20), članak 114.
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), članak 69. stavak 4.
Zakona o šumama (Narodne novine 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) i članak 31. stavak
2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine", br. 86/12,
143/13 i 65/17, 14/19).
Obrazloženje:
Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da je općinski načelnik dužan
podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
i programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu istodobno
s izvješćem o izvršenju proračuna općine.
Financiranje javnih potreba u sportu, kulturi, osiguranje sredstava za obavljanje
djelatnosti socijalne skrbi, raspodjela sredstava turističke pristojbe, spomeničke rente, šumskog
doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine
Tuhelj definirano je zakonskim propisima te se po isteku godine u kojoj su sredstva utrošena
podnosi izvješće Općinskom vijeću.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje Zaključka kao u prilogu.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Tuhelj za 2020. godinu;
-

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;

-

Izvješće o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu;
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-

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu;

-

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu;

-

Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela sredstava turističke pristojbe za 2020.
godinu;

-

Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu;

-

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu;

-

Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Tuhelj za 2020. godinu;

-

Izvješće o programu poticanja poduzetništva općine Tuhelj za 2020. godinu;

-

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vezanih uz Proračun Općine Tuhelj
za 2020. godinu.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21
Tuhelj,
Temeljem članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj
_________ 2021. godine donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj usvaja sljedeća Izvješća o izvršenju:
a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Tuhelj za 2020. godinu;
b)

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;

c)

Izvješće o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu;

d)

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu;

e)

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu;

f)

Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu;

g)

Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu;

h)

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu;

i)

Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Tuhelj za 2020. godinu.

j)

Izvješće o programu poticanja poduzetništva općine Tuhelj za 2020. godinu.
II.
Izvješća iz članka I. nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
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III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić
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Na temelju članka 71., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj
68/18, 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj12/18, 3/20), Općinski načelnik dana 3. ožujka 2021. godine donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2020.
GODINU
Članak 1.
Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana je izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj u 2020. godini za:
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- javnu rasvjetu
- groblja.
Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2020.
godinu izvršen je kako slijedi:
Građenje javnih površina odnosi se na:
R.br.

1.

2.

NAZIV PROGRAMA

Ostali građevinski
objekti - izgradnja
nadstrešnice na
autobusnoj stanici u
Proseniku

PLANIRANO

I. IZMJENE

II. IZMJENE

IZVRŠENJE

25.000,00 kn

0,00 kn

-

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

Izgradnja i opremanje
parka s fontanom u
Tuheljskim Toplicama

420.000,00 kn 418.000,00 kn

SVEUKUPNO:

445.000,00 kn 418.000,00 kn

0,00 kn

Građenje nerazvrstanih cesta odnosi se na:
R.
br.

1.

OPIS

Asfaltiranje nerazvrstane ceste
u Lipnici Zagorskoj – LIPN1 –
Bednjanec-Zanoški-Vahtarić225 m

IZVOR
FINANCIRANJA

PLAN

I.
IZMJENE

II.
IZMJENE

IZVRŠENJE

162.000,00 103.846,68 111.346,68 111.346,68
kn
kn
kn
kn
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Asfaltiranje nerazvrstane ceste
u Lipnici Zagorskoj – LIPN1 –
Bednjanec-Zanoški-Vahtarić 235 m
Asfaltiranje ceste u Tuhlju –
pristupna cesta
do dječjeg vrtića
– TUH17 –
dječji vrtić-61 m

Prihodi za
posebne
namjene
(281.225,68
kn)

Pomoći
(168.000,00
kn)

Asfaltiranje nerazvrstane ceste
u Tuhlju –
TUH2 – odvojak
Matečić – 150 m
Asfaltiranje nerazvrstane ceste
u Banskoj Gorici
– BAN5 - odvojak Bregni –
Stanko – 355 m
Asfaltiranje dijela nerazvrstane
ceste u Lenišću
– LEN8 – spoj
Ravnice, Krizmanić, Kreševac – 200 m (II.
dio)
Asfaltiranje nerazvrstane ceste
U Lenišću LEN7 – HercegKolarec Mladen
– 500 m
SVEUKUPNO:

Opći prihodi
i primici

120.000,00 136.058,45 136.058,45 136.058,45
kn
kn
kn
kn

78.800,00
kn

103.437,55 103.437,55 103.437,55
kn
kn
kn

95.000,00
kn

98.383,00
kn

-

98.383,00
kn

98.383,00
kn

223.274,32 184.291,96 184.291,96
kn
kn
kn

Opći prihodi
i primici

104.000,00
kn

-

7.139,73
kn

7.139,73
kn

Prihodi za
posebne
namjene

-

65.000,00
kn

57.500,00
kn

57.500,00
kn

-

70.000,00
kn

70.000,00
kn

70.000,00
kn

0,00 kn

-

0,00 kn

Pomoći

Opći prihodi
i primici

260.000,00
kn

819.800,00 800.000,00 768.157,37 768.157,37
kn
kn
kn
kn

Ukupno je asfaltirano 1,2 km novih cesta.
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Modernizacija i proširenje javne rasvjete odnosi se na:
R.
br.

IZVOR
FINANCIRANJA

OPIS

1.

Modernizacija javne rasvjete zamjenom živinih
svjetiljki (50 LED lampi s
priborom)

2.

Proširenje na području Lenišća

3.

Proširenje na području Glogovca Zagorskog

4.
5.

6.

7.

8.

Proširenje na području Pristave (odvojak Karlo)
Proširenje na području Tuhlja
Proširenje na području Svetog Križa (dokumentacija i
novo mjerno mjesto)

PLANIRANO

I.
IZMJENE

20.000,00 kn 65.437,50
kn
45.000,00 kn
Opći
prihodi i
primici
(156.820,00
kn)
Prihodi za
posebne
namjene
(65.103,13
kn)

50.000,00 kn
10.000,00 kn
10.000,00 kn

10.000,00 kn

Proširenje na području
Črešnjevca
(odvojak
Tkalčić)
Povećanje snage na mjernom
mjestu u Pristavi
SVEUKUPNO:

5.000,00 kn

-

IZVRŠENJE

65.437,50
kn

0,00 kn

0,00 kn

58.000,00
kn
35.050,00
kn
0,00 kn

61.896,25
kn
38.291,25
kn
0,00 kn

23.512,50
kn

23.512,50
kn

13.000,00
kn

25.445,00
kn

-

7.340,63
kn
150.000,00 195.000,00 221.923,13 kn
kn
kn

Građenje objekata i uređaja na grobljima odnosi se na:
R.
br.

1.

2.

3.

OPIS

Uređenje groblja –
Novo groblje (izgradnja stepenica; produžetak staze do
vrha parcele, hortikulturalno uređenje)
Uređenje groblja –
Lenišće (obnova fasade kapelice)
Uređenje groblja Staro groblje (asfaltiranje parkirališta)

IZVOR
FINANCIRANJA

PLAN

I. IZMJENE

II. IZMJENE

IZVRŠENJE

Opći
prihodi i
primici

25.000,00
kn

37.495,00
kn

17.495,00
kn

17.495,00
kn

5.000,00
kn

5.000,00
kn

0,00
kn

0,00
kn

-

20.000,00
kn

0,00
kn

0,00
kn

Opći
prihodi i
primici
Opći
prihodi i
primici
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SVEUKUPNO:

30.000,00
kn

62.495,00
kn

17.495,00
kn

17.495,00
kn

Članak 2.
Ovim programom ukupno je utrošeno 1.007.575,50 kn.
Članak 3.
Ovo izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture
stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.

KLASA: 400-08/21-01/2
URBROJ: 2135-03-02/21-02

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
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Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj
68/18, 110/18, 32/20) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj12/18, 3/20), Općinski načelnik dana 3. ožujka 2021. godine donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini na
području Općine Tuhelj kroz opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim
djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom
izvora financiranja, a sve za komunalne djelatnosti:
1. Odvodnja atmosferskih voda,
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3. Održavanje javnih površina,
4. Održavanje nerazvrstanih cesta,
5. Održavanje javne rasvjete i
6. Održavanje groblja.
1.

Odvodnja atmosferskih voda:
1. Redovno čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području naselja Tuhelj
i Pristava – ukupno 87 slivnika (čišćenje svibanj – studeni)
2. Uređenje odvodnog jarka – vodotoka u naselju Sveti Križ u dužini od 700 m (91.687,50 kn)

2.

Redovito je održavana čistoća na javnim površinama i to:
- Čišćenje trga u Tuhlju - strojno četkom i ručno
- Čišćenje otpada i taloga od zimskog posipavanja nogostupa uz rinzol (nogostup u Tuhlju,

Pristavi, Tuheljskim Toplicama i Svetom Križu) – strojno četkom i ručno
- Čišćenje zelenih otoka po potrebi i odvoženje otpada na odlagalište otpada Medvedov

jarek – po potrebi
- Čišćenje autobusnih stanica u Tuhlju i Tuheljskim Toplicama.
Planirana sredstva bila su 2.000,00 kn za trošak goriva komunalnog vozila koja su i utrošena.
3.

Redovito su čišćene i održavane javne površine i to:
- Proljetno čišćenje svih travnatih površina,
- Košenje trave kosilicama i flaksericama na sljedećim parcelama:
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• Površina oko crkve Uznesenja BDM i župnog dvora – 6.200 m²
• Površina oko kapelice svete Margarete u Lenišću – 1.000 m²
• Livada u Tuhlju iza Općine – 4.000 m²
• Livada u Pristavi kod zelenog otoka – 2.503 m²
• Dvorišta u Svetom Križu (naslijeđeno kao ošasna ostavina iza Marijana Devčića),

parcela oko Seljačkog doma u Proseniku – 2.500 m²
• Parcela oko zelenog otoka u Svetom Križu – 2.000 m²
- održavanje cvjetnjaka i travnjaka na rotoru u Tuheljskim Toplicama

- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na prometnom trokutu na ulazu u Tuheljske Toplice
- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na trgu oko kipa Majke Božje u Tuhlju,
- Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na autobusnim stanicama u Tuhlju i Tuheljskim

Toplicama
- Sadnja cvijeća u tegle – žardinjere za cvijeće i postavljanje istih na zgradu Općine i most
u Tuhlju
- Oblikovanje (rezanje) ukrasnog bilja (čempresa) motornim i ručnim škarama uz nogostup

u Tuheljskim Toplicama
OPIS
Sadni materijal za
cvjetnjake, tegle i žardinjere
Gorivo, ulje i p/m za
kosilice i flakserice
UKUPNO:

PLAN

I . IZMJENE

IZVRŠENJE

10.000,00 kn

3.000,00 kn

2.183,77 kn

10.000,00 kn

4.000,00 kn

2.000,00 kn

20.000,00 kn

7.000,00 kn

4.183,77 kn

Provođenje programa mjera deratizacije:
Tijekom provedbe proljetne preventivne sustavne deratizacije na području Općine Tuhelj u 2020.
godini koja se provela u periodu od 6.05. do 9.05.2020. godine obiđeno je ukupno 666 domaćinstava. Također obavljena je deratizacija groblja i mrtvačnica, društvenih domova,
vatrogasnog doma te vodotoka.
OPIS
Provođenje mjere
deratizacije

4.

PLAN

I. IZMJENE

IZVRŠENJE

14.000,00 kn

13.850,00 kn

13.850,00 kn

Održavane su nerazvrstane ceste na području Općine Tuhelj koje obuhvaćaju:
- Poslove nasipavanja kamenim materijalom udarnih jama na makadamskim cestama
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- Poslove uređenja bankina ugradnjom kamenog materijalna na asfaltiranim uređenim cestama
- Nasipavanje kamenim materijalom makadamskih putovima čitavom širinom puta
- Uređenje, čišćenje odvodnih jaraka i propust na nerazvrstanim cestama
- Uređenje bankina uklanjanjem viška zemljanog materijala s bankina
- Postavljanje cijevi u odvodne kanale na kritičnim mjestima pored javnih cesta
- Saniranje udarnih rupa asfaltom na asfaltiranim nerazvrstanim cestama
- Zamjena oštećenih cijevi na propustima ispod nerazvrstanih cesta
- Izrada i popravak betonskih uzdužnih zidova na propustima
- Košenje trave i raslinja na bankinama i pokosima uz nerazvrstane ceste
- Čišćenje cesta od snijega i posipavanje istih po programu zimskog održavanja nerazvrstanih cesta
- Čišćenje otpada i taloga od zimskog posipavanja cesta – strojno četkom i ručno
- Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama
- Postavljanje prometne signalizacije
OPIS

PLAN

Nabava kamenog materijala i
soli za zimsko posipavanje
cesta
Nabava betonskih cijevi
Troškovi goriva
Prometna signalizacija
Održavanje nerazvrstanih cesta
Zimsko održavanje cesta
UKUPNO:

I.
IZMJENE

II.
IZMJENE

20.000,00 kn

10.000,00 kn

10.000,00kn

10.000,00 kn
35.000,00 kn
20.000,00 kn
120.000,00kn

10.000,00 kn 20.000,00 kn 14.887,41kn
35.000,00 kn 33.000,00kn 29.532,52kn
10.000,00 kn 12.037,50kn
4.125,00kn
120.000,00kn 145.000,00kn 134.864,13kn

100.000,00kn
305.000,00 kn

38.328,52 kn 20.000,00kn
0,00 kn
223.328,52 kn 240.037,50kn 195.660,15 kn

IZVRŠENJE
12.251,09 kn

Vremensko razdoblje i opis izvršenih radova na pojedinim lokacijama nerazvrstanih cesta:
Datum
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

12.05.2020.
12.05.2020.

Opis radova

Lokacija

Popravak udarnih rupa i lokalnih
oštećenja kolnika na asfaltnim cestama
Popravak udarnih rupa i lokalnih
oštećenja kolnika na asfaltnim cestama

ČREŠ4, Poljak-Tklačić-Turčin-Trsteno
Nogostup centar Tuhlja

12.05.2020.

Popravak udarnih rupa i lokalnih
oštećenja kolnika na asfaltnim cestama

12.05.2020.

Popravak udarnih rupa i lokalnih
oštećenja kolnika na asfaltnim cestama

12.05.2020.

Postava rubnjaka, obračun po m
postavljenih rubnjaka

PRIS8-Pristava, odv.Pleški (sanirano klizište)

12.05.2020.

Izrada bankina

Črešnjevec, Pristava(odv. Pleški i Črešnjevec)

15.06.2020.

Rad stroja

Tuhelj, odvojak Petrinjak

15.06.2020.

Prijevoz i ugradnja kam.mat.
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PRIS8-Pristava, odv.Pleški(sanirano klizište)

PRIS-Lončarić-Karlo

Tuhelj, odvojak Petrinjak

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.06.2020.

Valjanje kam.materijala

Tuhelj, odvojak Petrinjak

15.06.2020.

Rad stroja

Sveti Križ-vodosprema-kapelica

15.06.2020.
15.06.2020.
15.06.2020.

15.06.2020.

15.

8.07.2020.

16.

8.07.2020.

17.

28.07.2020.

18.

02.11.2020.

19.

02.11.2020.

20.

02.11.2020.

21.

02.11.2020.

22.

02.11.2020.

23.

02.11.2020.

24.

10.11.2020.

25.

10.11.2020.

Prijevoz i ugradnja kam.mat.
Sveti Križ-vodosprema-kapelica
Valjanje kam.materijala

Sveti Križ-vodosprema-kapelica

Rad stroja

Sveti Križ-odvojak Vodopivec

Valjanje kam.materijala

Rad stroja

Sveti Križ-odvojak Vodopivec
Sveti Križ-odvojak Vodopivec

Valjanje kam.materijala
Sveti Križ-odvojak Vodopivec
Rad stroja

Sveti Križ-odvojak Vodopivec

Prijevoz i ugradnja kam.mate.iz
kamenoloma Sveti Križ
Rad stroja

Lenišće, odvojak Kreševac
Lenišće, odvojak Kreševac

Valjanje kamenog materijala
Prijevoz i ugradnja kam.mate.iz
kamenoloma Sveti Križ

Lenišće, odvojak Kreševac
Tuhelj, Staro groblje-parkiralište

Rad stroja
Tuhelj, Staro groblje-parkiralište
Valjanje kamenog materijala

26.

10.11.2020.

27.

10.11.2020.

28.

10.11.2020.

Tuhelj, Staro groblje-parkiralište
Popravak udarnih rupa i lokalnih
oštećenja kolnika na asfaltiranim
cestama općine Tuhelj
Prijevoz i ugradnja kam.mat.

Tuheljske Toplice, ul.S.Ježek
Tuheljske Toplice, ul.S.Ježek

Popravak udarnih rupa i lokalnih
oštećenja kolnika na asfaltiranim
cestama općine Tuhelj
Strojno čišćenje i produbljivanje
odvodnog cestovnog jarka (iskop 0,100,30 m³ po dužnom metru) s razgrtanjem
iskopanog materijala uz odvodni jarak
Popravak cjevastog betonskog propusta
(profila fi 40)
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Lenišće, odvojak Rumiha

Lenišće, odvojak Rumiha

Lenišće, odvojak Rumiha

Nabava, doprema i ugradnja betona za
popravak glava propusta, sanaciju
mostova
Popravak udarnih rupa i lokalnih
oštećenja kolnika na asfaltiranim
cestama općine Tuhelj
Popravak udarnih rupa i lokalnih
oštećenja kolnika na asfaltiranim
cestama općine Tuhelj

Lenišće, odvojak Rumiha

29.

10.11.2020.

30.

10.11.2020.

31.

10.11.2020.

32.

02.12.20202

Prijevoz kam.mat.Pregrada

kam.materijal 4-8 za posipavanje-parkiralište
Novo g.

33.

15.12.2020.

Rad stroja

Lipnica Zagorska, odvojak Bednjanec Anica

Glogovec Zagorski, odvojak Jelačić

Banska Gorica, odvojak Haramina V.

5.
Održavanje javne rasvjete – izmjene rasvjetnih tijela na području Općine Tuhelj
po potrebi odnosno pri prestanku rada istih:
OPIS
Troškovi održavanja javne rasvjete – materijal i usluge
Troškovi energije za javnu rasvjetu
UKUPNO:

PLAN

I.
IZMJENE

50.000,00 kn

II.
IZVRŠENJE
IZMJENE
- 60.000,00 kn 59.834,50 kn

180.000,00 kn

-

-

181.192,68 kn

230.000,00 kn

- 240.000,00kn 241.027,18 kn

-

Održavanje groblja obuhvaćalo je čišćenje i održavanje sljedećih groblja:
Staro groblje Tuhelj – površine 4.945,63 m²

-

Novo groblje Tuhelj – površine 12.000,00 m²

-

Groblje u Lenišću – površine 3.351,00 m².

6.

OPIS
Troškovi vode na groblju
Troškovi goriva
Trošak električne energije za mrtvačnicu Novog
groblja
Materijal za tekuće i investicijsko
održavanje mrtvačnica
Usluga tekućeg održavanja groblja
Kontejnerski odvoz smeća s groblja
UKUPNO:

PLAN
4.000,00 kn
2.000,00 kn
3.000,00 kn

IZVRŠENJE
1.003,04 kn
1.564,54 kn
1.511,33 kn

3.000,00 kn

572,85 kn

2.000,00 kn
27.000,00 kn
41.000,00 kn

0,00 kn
28.679,07 kn
33.330,83 kn

Članak 2.
Financiranje komunalnih djelatnosti u ukupnom iznosu od 581.739,43 kn ostvareno je
iz sljedećih izvora: prihodi za posebne namjene i opći prihodi i primici.
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Članak 3.
Ovo izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Tuhelj za 2020. godinu stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 400-08/21-01/2
URBROJ: 2135-03-02/21-03
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA400-08/21-01/2
URBROJ: 2135-03-02/21-10
Tuhelj, 03.03.2021.
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj („Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18, 3/20), općinski načelnik donosi sljedeće
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
FINANCIRANJA POTREBA SOCIJALNE SKRBI
ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Programom financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu utrošena su sredstva za
ostvarivanje potreba iz domene socijalne skrbi na području Općine Tuhelj za 2020. godinu u
ukupnom iznosu od 587.281,55 kn raspoređena na:

NAZIV
Novčane pomoći srednjoškolcima i studentima
Sredstva za potrebe Gradskog
društva Crvenog križa Klanjec
Ostale naknade iz proračuna u
novcu
Ostale naknade iz proračuna u
novcu - ogrjev
Sufinanciranje školske kuhinje
učenicima osnovnih škola
Sufinanciranje cijene prijevoza
učenicima srednjih škola
Sufinanciranje boravka djece u
vrtićima
Stanovanje
Ostale naknade iz proračuna u
naravi

PLAN (kn)

I.
IZMJENE
(kn)

80.000,00

95.250,00

100.000,00

94.650,00

20.000,00

30.000,00

21.158,11

21.158,11

63.000,00

60.700,00

60.000,00

II.
IZMJENE
(kn)

IZVRŠENJE
(kn)

10.450,00

12.600,00

10.000,00

5.000,00

3.900,00

3.660,00

90.000,00

50.000,00

46.000,00

45.141,29

230.000,00

250.000,00

4.000,00
20.000,00
52

.12.600,00

251.614,68
2.000,00

499,16

15.000,00

18.216,18

Ostale naknade iz proračuna u
naravi – darovi za novorođene
Sufinanciranje radnih bilježnica
i radnih materijala za učenike
osnovne škole
Sufinanciranje udžbenika za
učenike srednjih škola
UKUPNO

4.000,00

3.018,75

57.000,00

60.423,38

60.423,38

10.000,00
595.450,00

15.600,00
593.681,49

15.600,00
587.281,55

597.850,00

Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-08/21-01/2
URBROJ: 2135-03-02/21-06
Tuhelj, 03.03.2021.
Na temelju članaka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne
novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18, 3/20), općinski načelnik donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2020. GODINU
Članak 1.
S obzirom na epidemiološku situaciju kroz godinu obustavljen je Javni natječaj za financiranje programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine
Tuhelj za 2020. godinu (KLASA: 007-02/20-01/2, URBROJ: 2135-03-02/20-13).
Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu izvršen je kako slijedi:
OPIS
Sredstva za ostvarivanje potreba u kulturi

PLAN

I. IZMJENE

IZVRŠENO

80.000,00 kn

10.000,00 kn

9.100,00 kn

Članak 2.
Na temelju zahtjeva udruga za jednokratne potpore, isplaćeno je 6.500,00 kn i to:
1. KU „Gromovi zagorja“- „Redovna djelatnost udruge“ i
2. KUD „Naša lipa“- „Godišnji program rada KUD-a Naša lipa Tuhelj“.
NAZIV UDRUGE

NATJEČAJ/ JEDNOKRATNE UKUPNO
UGOVORI
POTPORE
(kn)

Puhački orkestar „Lipa“ Tuhelj (ostatak po ugovoru za 2019. godinu)
Kulturno umjetničko društvo „Naša
lipa“
Kuburaška udruga „Gromovi Zagorja“
UKUPNO

2.600,00

2.600,00
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2.600,00
2.500,00

2.500,00

4.000,00
6.500,00

4.000,00
9.100,00

Članak 3.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-08/21-01/2
URBROJ: 2135-03-02/21-11
Tuhelj, 03.03.2021.
Na temelju članka 74. stavka 2. i članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj
71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18 i 3/20), općinski načelnik donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2020. GODINU
Članak 1.
S obzirom na epidemiološku situaciju kroz godinu obustavljen je Javni natječaj za financiranje programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine
Tuhelj za 2020. godinu (KLASA: 007-02/20-01/2, URBROJ: 2135-03-02/20-13).
U 2020. godini nije bilo (su)financiranja po Programu financiranja javnih potreba u sportu
za 2020. godinu.
OPIS
Sredstva za ostvarivanje potreba u
sportu

PLAN

I. IZMJENE

IZVRŠENO

20.000,00 kn

2.000,00 kn

0,00 kn

Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-08/21-01/2
URBROJ: 2135-03-02/21-07
Tuhelj, 03.03.2021.
Na temelju članka 20. Stavka 3. Zakona o turističkoj pristojbi (''Narodne novine'' broj
52/19, 32/20, 42/20) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije'' broj 12/18, 3/20), načelnik Općine Tuhelj donosi sljedeće
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA
TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Program utroška dijela sredstava turističke pristojbe u 2020. godini izvršen je u iznosu
od 115.969,78 kn.
OPIS
Sredstva
boravišne pristojbe

PLAN

I. IZMJENE

IZVRŠENO

200.000,00 kn

120.000,00 kn

115.969,78 kn

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. utrošena su za izradu nove i popravak uništene signalizacije
(donacija Turističkoj zajednici Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća), dekoraciju i iluminaciju
općine za blagdane te za uređenje javnih i zelenih površina s ciljem poboljšanja uvjeta boravka
turista.
Članak 3.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-08/21-01/2
URBROJ: 2135-03-02/21-08
Tuhelj, 03.03.2021.
Na temelju članka 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine
69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20,
62/20) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“
broj 12/18, 3/20), Općinski načelnik donosi sljedeće

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SPOMENIČKE RENTE ZA 2020.
GODINU

Članak 1.
Prihod od raspodjele spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Tuhelj za 2020.
godinu u iznosu od 50,00 kuna, a I. izmjenama i dopunama smanjen je na 15,00 kn. Spomenuti
Program izvršen je u iznosu od 11,55 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošila su se za program očuvanja sakralne kulture.
Članak 3.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-08/21-01/2
URBROJ: 2135-03-02/21
Tuhelj, 3.03.2021.
Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama (Narodne novine broj 68/18, 115/18,
98/19, 32/20, 145/20) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije“ broj 12/18, 3/20), općinski načelnik donosi sljedeće

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSA ZA 2020. GODINU

Članak 1.
U Proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu za Program utroška sredstava šumskog
doprinosa planiran je iznos od 1.000,00 kuna, a I. izmjenama i dopunama proračuna smanjen je
na 100,00 kn. U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni prihodi sa navedene osnove.
Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-08/21-01/2
URBROJ: 2135-03-02/21-04
Tuhelj, 03.03.2021.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
("Narodne novine", br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18, 3/20), općinski načelnik donosi sljedeće
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH
OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U
PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2020. GODINU
Članak 1.
U Proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu za Program korištenja sredstava ostvarenih
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu planiran je
iznos od 15.566,49 kn, a I. izmjenama i dopunama smanjen je na 7.000,00 kn.
Spomenuti Program izvršen je u iznosu od 4.838,99 kn.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošena su za poboljšanje komunalne infrastrukture
(asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste u Lenišću – LEN8).
Članak 3.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 400-08/21-01/2
URBROJ: 2135-03-02/21-05
Tuhelj, 03.03.2021.

IZVJEŠĆE O PROGRAMU POTICANJA PODUZETNIŠTVA OPĆINE TUHELJ ZA
2020. GODINU
Članak 1.
Programom poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu (u daljnjem tekstu Program)
utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora Općine Tuhelj za
poticanje razvoja poduzetništva te obaveze korisnika potpore.
Članak 2.
Općina Tuhelj je u cilju poticanja razvoja poduzetništva ovim Programom osigurala
sredstva u Proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna, a
prvim izmjenama i dopunama proračuna sredstva su povećana na 21.100,00 kn, od čega je
utrošeno 20.033,45 kuna.
Članak 3.
Sredstva su isplaćena:
1. INTO MEDIA d.o.o, vl. Antun Berc (7.000,00 kn),
2. D.B. KERAMIKA, obrt za usluge, vl. Danijel Burić (7.000,00 kn) i
3. ZAVRŠNI RADOVI PENEZIĆ, obrt za usluge, vl. Željko Penezić (6.033,45 kn).
Članak 4.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-10
Tuhelj, 03.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članci 81.-84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom
planu (Narodne novine 124/2014)
Obrazloženje:
Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenih u Proračunu Općine Tuhelj sa stanjem na dan 31.12.2020. godine vrši se raspodjela rezultata i način utroška proračunskog viška.
Predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja kao u
prijedlogu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
1. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata
poslovanja Općine Tuhelj za 2020. godinu
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2135-03-01/21Tuhelj,
Temeljem članaka 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(„Narodne novine“ br. 124/14.,115/15., 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 30. Statuta Općine
Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 12/18, 3/20), Općinsko vijeće
Općine Tuhelj na __ sjednici održanoj dana ______ 2021. godine donijelo je
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA OPĆINE TUHELJ ZA
2020. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenih u Proračunu Općine Tuhelj sa stanjem na dan 31.12.2020. godine vrši se raspodjela rezultata i način utroška proračunskog viška za 2020. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da je Općina Tuhelj u 2020. godini i ranijim godinama ostvarila financijski rezultat, kako slijedi:
- Višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 5.634.062,27 kn,
- Manjak prihoda i primitaka od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od
6.005.269,75 kn,
- Višak primitaka od financijske imovine na računu 92213 u iznosu od 2.114.361,23 kn.
Od ostvarenog viška prihoda poslovanja u iznosu od 5.634.062,27 kn i ostvarenog viška
primitaka financijske imovine u iznosu od 371.207,48 kn pokriva se manjak prihoda i primitaka
od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 6.005.269,75 kn.
Preostali raspoloživ višak prihoda poslovanja iznosi 1.743.153,75 kn.
Višak prihoda u iznosu od 672.580,99 kn (neutrošeni primljeni predujam od Agencije za plaćanja
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) utrošit će se namjenski za financiranje završetka
projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“ u 2021. godini, a preostali iznos od
1.070.572,76 kn za financiranje kapitalnih projekata i rashoda poslovanja.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-15
Tuhelj, 11.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Izvješće načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
-dostavlja se
Na temelju članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19) obveza Općinskog načelnika je da podnosi izvješće Općinskom vijeću
dva puta godišnje. Izvješće se podnosi za razdoblje siječanj – lipanj do 15. rujna tekuće godine
te za razdoblje srpanj - prosinac do 31. ožujka sljedeće godine.
U privitku ovog dopisa dostavljam Vam Izvješće načelnika Općine Tuhelj za razdoblje
od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine i predlažem Općinskom vijeću da donese Zaključak
kao u prilogu.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
1. Izvješće načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2135-03-02/21
Tuhelj,
Temeljem članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18 i 3/20) i povodom razmatranja Izvješća o radu načelnika Općine Tuhelj za
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj
__ sjednici održanoj _______ 2021. godine donijelo je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2020. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-05
Tuhelj, 03.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno
kreditno zaduženje Općine Tuhelj
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20), članci 86. i 86.a Zakona o proračunu (Narodne novine“ 87/08, 136/12
i 15/15)
Obrazloženje:
Predlaže se davanje suglasnosti Općinskog vijeća za kratkoročno kreditno zaduženje
Općine Tuhelj kod Hrvatske poštanske banke na rok od godine dana u iznosu od 400.000,00
kuna, a sve zbog pravodobnog podmirivanja obveza u realizaciji projekata Općine Tuhelj te „osiguranja“ likvidnosti s obzirom na još nepoznate troškove financiranja proračunskog korisnika.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20), članka 86. i 86.a Zakona o proračunu (Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15)
i članka 86. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18
i 3/20) Općinsko vijeće Tuhelj na __ sjednici održanoj _____ 2021. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj
Članak 1.
Daje se suglasnost za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215
Tuhelj, OIB:7394184503 u iznosu od 400.000,00 (slovima: četiristotisuća) kuna kod Hrvatske
poštanske banke d.d., Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, OIB: 87939104217 na rok otplate do 12 mjeseci.
Članak 2.
Kratkoročno kreditno zaduženje Općina Tuhelj će koristiti u svrhu premošćivanja jaza
nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i podmirenja dospjelih obaveza.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje svih akata u svezi provedbe aktivnosti iz
članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-11
Tuhelj, 03.03.2021.
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE TUHELJ ZA 2021. GODINU
Predstavničko tijelo donosi temeljni akt za iduću proračunsku godinu s projekcijom za
sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine. Izmjene i dopune provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcije.
Odluka o Proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022.
i 2023. godinu donijeta je 18. prosinca 2020. godine.
Financijsko poslovanje vršeno je u skladu sa gore navedenom Odlukom, Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu, Zakonom o proračunu, te u skladu sa ostalom zakonskom regulativom.
Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u odnosu na Plan, te potrebi
uključivanja prenesenog viška poslovanja iz prethodnih godina, gospodarskom stanju u zemlji,
kao i potrebi za realizacijom novih aktivnosti i projekata izrađen je ovaj prijedlog I. izmjena i
dopuna Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu.
U planu Proračuna za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od
9.220.677,00 kn te rashodi i izdaci u istom iznosu.
I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu prihodi se smanjuju za 40.000,00
kn, a povećavaju se primici za 800.000,00 kn koji će se utrošiti namjenski za završetak kapitalnog
projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“. Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenih u Proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu utvrđen je preostali raspoloživ višak
prihoda poslovanja u iznosu od 1.743.153,75 kn. Uključivanjem viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina, ukupni konsolidirani Plan proračuna Općine Tuhelj sada iznosi 11.723.830,75
kn. Rashodi su povećani za 7.986.303,75 kn, izdaci smanjeni za 50.000,00 kn, tako da se ukupni
rashodi i izdaci planiraju sveukupno 11.723.830,75 kn.
U nastavku je dano objašnjenje proračunskih stavaka koje se mijenjaju:
PRIHODI I PRIMICI
S obzirom na okolnosti vezane uz pandemiju virusa COVID-19 procjenjuje se slijedeći
pad prihoda:
• Porez na promet nekretnina smanjuje se za 20.000 kn te novi plan iznosi 180.000kn,
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•
•
•

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića smanjuje se za 30.000 kn te novi plan
iznosi 150.000 kn,
Turističke pristojbe smanjuju se za 50.000 kn te novi plan iznosi 130.000 kn,
Komunalne naknade smanjuju se za 50.000 kn te novi plan iznosi 450.000 kn.

Planira se veći obujam razvoja komunalne infrastrukture u odnosu na izvorni plan, odnosno izgradnja dodatne ceste te se umjesto 580, planira izgradnja 1.155 m, a samim time i povećanje prihoda pomoći za sufinanciranje (povećanje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za
100.000 kn).
Nova kapitalna pomoć planirana u iznosu od 10.000,00 kn odnosi se na sanaciju dijela
sjeverne strane krovišta vatrogasnog doma u Tuhlju koju će sufinancirati DVD Tuhelj.
Grobljanske naknade smanjuju se za 36.000 kn, odnosno, iznos se raspoređuje na nove
stavke (35.000 kn za troškove ukopa i 1.000 za naknadu za uređenje grobnog mjesta).
Uvodi se stavka primljenih kredita za iznos od 800.000 kn iz razloga što se će sredstva
namjenski utrošiti na završetak kapitalnog projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“.
RASHODI I IZDACI
Rashodi poslovanja novim planom povećavaju se za 344.568,42 kn, a rashodi za nefinancijsku imovinu za 2.208.585,33 kn.
Objašnjenje smanjenja i povećanja proračunskih stavaka dano je kroz posebni dio proračuna:
RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL
Glava: 01 OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL
PROGRAM: 2000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Aktivnost: A000002 Otplata glavnica i kamata
Smanjuje se stavka otplate glavnica primljenih kredita – kratkoročnih za planirani iznos
od 150.000 kn jer u 2020. godini nije korišteno predmetno zaduženje.
Povećava se stavka otplate glavnica primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih za 100.000 kn iz razloga što na kraju 2020. godine dug po osnovi beskamatnog zajma u
visini izvršenog povrata poreza na dohodak iznosi 200.000 kn.
PROGRAM: 3000 KOMUNALNI PROGRAM I INFRASTRUKTURA
Aktivnost: A000002 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica
Planira se veći obujam održavanja komunalne infrastrukture u odnosu na izvorni plan te
se povećava stavka „Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta“ za 150.000
kn.
Aktivnost: A000004 Dekoracija i iluminacija općine za blagdane
Za spomenutu aktivnost utrošeno je 29.509,06 kn stoga se navedena stavka s planiranih
20.000 kn povećava za 9.509,06 kn.
Aktivnost: K000001 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Planira se veći obujam razvoja komunalne infrastrukture u odnosu na izvorni plan, odnosno izgradnja dodatne ceste u Lenišću stoga se povećava trošak za 280.000 kn.
Aktivnost: K000005 Uređenje Tuheljskih Toplica – rotor
Zbog planirano većeg opsega proljetnih radova na hortikulturnom uređenju rotora u Tuheljskim Toplicama, planirani iznos od 2.000 kn povećava se na 6.000 kn.
Aktivnost: K000006 Javna rasvjeta
Planira se veći obujam razvoja komunalne infrastrukture u odnosu na izvorni plan, odnosno dodatno proširenje javne rasvjete u naselju Tuheljske Toplice stoga se povećava trošak za
150.000 kn.
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Aktivnost: K000012 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
Općina Tuhelj podnijela je Zahtjev za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na raspisani Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša dana 06. lipnja 2018. koji je
odobren. Ove godine, 19. veljače dopremljeno nam je 1.300 katni za papir, a za plastiku se još
čekaju. S obzirom da je realizirana nabava, povećava se stavka kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna za 90.000 kn.
Aktivnost: K000015 Uređenje centra Tuhlja s pratećim sadržajem
Planira se veći obujam razvoja komunalne infrastrukture u odnosu na izvorni plan te se
planira nova stavka u iznosu od 250.000 kn kao temelj osiguranih proračunskih sredstava za
mogućnost prijave na natječaje tokom godine.
PROGRAM: 4000 OBRAZOVANJE
Aktivnost: A000001 Osnovnoškolsko obrazovanje
Planira se nova stavka „Ostale tekuće donacije“ u iznosu od 5.000 kn kojom se planira sufinancirati proslava 185. godišnjice Osnovne škole Lijepa naša u Tuhlju.
Aktivnost: K000001 Dječji vrtić
Zbog planiranog završetka izgradnje i opremanja dječjeg vrtića krajem 2020. godine nisu
se planirali troškovi za 2021. godinu. S obzirom na činjenicu da radovi traju i tokom ove godine,
planira se novi iznos od 1.528.585,33 kn koji će se namjenski utrošiti u svrhu završetka predmetne investicije.
PROGRAM: 7000 UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM
Aktivnost: T000001 Zgrada DVD-a Tuhelj
Krajem 2020. godine izvedeni su radovi na zamjeni uništenog crijepa na zgradi vatrogasnog doma u Tuhlju, no krov i dalje propušta tako da se planira sanacija dijela sjeverne strane
krovišta. Za tu namjenu planirana su sredstva od 20.000 kn.
PROGRAM: 7000 PROGRAM INFORMIRANJA
Aktivnost: A000001 Elektronski i tiskovni mediji
Povećava se stavka „Tisak“ za 5.500 kn te novi plan iznosi 28.000 kn, a sve zbog zbog
objavljivanja natječaja za zapošljavanje u Narodnim novinama čiji trošak nije bio predviđen kod
izvornog plana, već samo mjesečni troškovi Zagorskog lista.
Glava: 03 DJEČJI VRTIĆ
PROGRAM: 9003 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Aktivnost: A000002 Ostali dječji vrtići
S planiranih 10.000 kn povećava se stavka sufinanciranja boravka djece u vrtiću te novi
plan iznosi 70.559,36 kn, a sve zbog kasnijeg otvorenja dječjeg vrtića u Tuhlju.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-12
Tuhelj, 03.03.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 14. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) i
članak 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj
12/18 i 3/20)
Obrazloženje:
Uz proračun jedinice lokalne samouprave donosi se Odluka o izvršavanju proračuna. Novim planom Općina Tuhelj planira se kratkoročno zadužiti kod Hrvatske poštanske banke na rok
od godine dana u iznosu od 400.000,00 kuna. Iz tog razloga mijenja se predmetna Odluka u kojoj
je do sad stajalo da se Općina Tuhelj neće zadužiti u 2021. godini.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu
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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08, 136/12 i 15/15)
i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18
i 3/20) Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj _______ 2021. godine donosi
ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ br. 55/20.) mijenja se članak 8. tako da stavak 6. glasi: „Općina
Tuhelj planira se kratkoročno zadužiti u iznosu od 400.000,00 kn“.
Članak 2.
U članku 8. stavku 7. Odluke, broj „2.142.279,07 kn“ zamjenjuje se brojem
„2.542.279,07 kn“.
Članak 3.
Mijenja se članak 8. Odluke, tako da stavak 8. glasi: „Navedeni iznos sastoji se od duga
s osnove glavnice kredita po zaduženjima iz 2018., 2019. i 2021. godine“.
Članak 4.
Ove I. izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu stupaju
na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2135-03-01/21
Tuhelj,
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-13
Tuhelj, 03.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18, 32/20)
Obrazloženje:
Novi prijedlog obuhvaća slijedeće dopune:
1. NERAZVRSTANE CESTE:
- dodaje se nova stavka: Asfaltiranje nerazvrstane ceste U Lenišću - LEN7 –
Herceg-Kolarec Mladen – 575 m,
2. JAVNA RASVJETA:
- dodaje se nova stavka: Proširenje javne rasvjete u Tuheljskim Toplicama – Ul.
Ljudevita Gaja (kandelabri ispod Dvorca Mihanović),
3. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET
MOTORNIM VOZILIMA
- dodaje se nova stavka: Uređenje centra Tuhlja s pratećim sadržajem.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Tuhelj za 2021. godinu
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2135-03-01/21
Tuhelj,
Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije“ broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici
održanoj dana ______ 2021. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021.
godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 55/20.), u točki II., mijenja se
članak 2. tako da glasi: „Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi
uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.728.000,00 kuna
financirat će se iz izvora navedenih u tablici:“
1. NERAZVRSTANE CESTE
R.
BR.

OPIS

PLAN
(u kn)

Asfaltiranje nerazvrstane
ceste u Lenišću – LEN8,
odvojak KrizmanićKreševac, III. faza, 280 m
1.

200.000,00

100.000,00
70.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00

Građenje
Projektiranje
Nadzor
Asfaltiranje nerazvrstane
ceste u Lipnici Zagorskoj –
LIPN5, odvojak ŠivakHrestak-Slovenec, 300 m

2.

190.000,00

IZVOR
FINANCIRANJA
pomoći iz drž. proračuna
komunalna naknada
komunalni doprinos
komunalni doprinos
komunalni doprinos
-

150.000,00 pomoći iz drž. proračuna
25.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
5.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi

Građenje
Projektiranje
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10.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi

Nadzor
Asfaltiranje nerazvrstane
ceste U Lenišću - LEN7 –
Herceg-Kolarec Mladen –
575 m
3.

280.000,00

-

150.000,00 pomoći iz drž. proračuna
115.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
15.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
670.000,00
-

Građenje
Projektiranje
UKUPNO

2. JAVNA RASVJETA
R.
BR.

1.

2.

OPIS

PLAN
(u kn)

Izgradnja javne rasvjete u
Svetom Križu – odvojak
Cvetkov jarek
Građenje
Projektiranje
Nadzor
Proširenje javne rasvjete u
Lenišću

76.557,50

4.

-

65.526,75 komunalna naknada
7.280,75 komunalna naknada
3.750,00 komunalna naknada
50.000,00

prihodi od naknade za
45.000,00 zadržavanje nezak. izgr. zgr.
3.000,00 pomoći iz drž. proračuna
2.000,00 pomoći iz drž. proračuna
47.823,75
42.823,75 komunalna naknada

Građenje
Projektiranje
Nadzor
Proširenje javne rasvjete u
Črešnjevcu
Građenje

3.

IZVOR FINANCIRANJA

2.500,00 komunalna naknada
500,00 šumski doprinos
2.000,00 komunalna naknada

Projektiranje
Nadzor
Proširenje javne rasvjete u
Tuheljskim Toplicama –
Ul. Ljudevita Gaja
(kandelabri ispod Dvorca
Mihanović)

75.618,75

-

64.681,87 komunalna naknada

Građenje

6.686,88 komunalna naknada
500,00 šumski doprinos
3.750,00 komunalna naknada
250.000,00
-

Projektiranje
Nadzor
UKUPNO

3. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
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R.
BR.

1.

2.

OPIS

PLAN
(u kn)

Nogostup u Tuheljskim
Toplicama, Bolnička ulica
(do kućnog broja 3a)
Izrada projektne
dokumentacije
Uređenje centra Tuhlja s
pratećim sadržajem

20.000,00

IZVOR FINANCIRANJA

-

20.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
250.000,00
135.000,00

Građenje

100.000,00
Nadzor

15.000,00

UKUPNO

270.000,00

sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
pomoći iz drž. proračuna
sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
-

4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
R.
BR.

OPIS

PLAN
(u kn)

Izgradnja autobusnog
stajališta u Proseniku
1.

25.000,00

-

22.500,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
1.500,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
1.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi

Građenje
Projektiranje
Nadzor
Izgradnja i opremanje
parka s fontanom u
Tuheljskim Toplicama

2.

IZVOR FINANCIRANJA

418.000,00

-

270.000,00 prijenos sredstava iz EU
135.000,00 turistička pristojba
13.000,00 turistička pristojba
443.000,00
-

Građenje i opremanje
Stručni nadzor
UKUPNO

5. JAVNE ZELENE POVRŠINE
R.
BR.

OPIS

PLAN
(u kn)

Izgradnja i uređenje
dječjeg igrališta i parka u
Svetom Križu

45.000,00

-

21.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
20.000,00 pomoći iz drž. proračuna
3.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
1.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi

Građenje
1.

IZVOR FINANCIRANJA

Oprema
Projektiranje
Nadzor
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UKUPNO

45.000,00

-

PLAN
(u kn)

IZVOR FINANCIRANJA

20.000,00

-

6. GROBLJA
R.
BR.

OPIS
Uređenje groblja – Novo groblje u
Tuhlju - betoniranje stepenica na
starom dijelu groblja (nastavak puta do
vrha groblja)

1.

18.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
1.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi
1.000,00 sredstva iz proračuna Općine
Tuhelj– opći prihodi

Građenje
Projektiranje
Nadzor
Uređenje groblja – Staro groblje u
Tuhlju – asfaltiranje parkirališta

30.000,00

Građenje

27.500,00

2.
Projektiranje

1.000,00

Nadzor

1.500,00
UKUPNO

50.000,00

drugi izvori propisani
posebnim zakonom - prihod
od prodaje nefinancijske
imovine
drugi izvori propisani
posebnim zakonom - prihod
od prodaje nefinancijske
imovine
drugi izvori propisani
posebnim zakonom - prihod
od prodaje nefinancijske
imovine
-

Članak 2.
U točki III. mijenja se članak 3. Programa tako da glasi: „Ovim programom nisu
predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima
građevinskog područja.“
Članak 3.
Mijenja se članak 7. Programa tako da glasi: „Ukupno planirani iznos za realizaciju
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu iznosi 1.838.000,00 kn financiran
iz slijedećih izvora:
- Komunalna naknada: 195.300,00 kn,
- Komunalni doprinos: 50.000,00 kn,
- Turistička pristojba: 148.000,00 kn,
- Šumski doprinos: 500,00 kn,
- Prihod od prodaje imovine: 30.000,00 kn,
- Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada: 10.000,00 kn,
- Pomoći iz državnog proračuna: 550.000,00 kn,
- Pomoći – prijenos sredstava iz EU: 270.000,00 kn i
- Sredstva iz proračuna Općine Tuhelj – opći prihodi: 584.200,00 kn.“
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Članak 4.
Ove I. izmjene i dopune Programa objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-14
Tuhelj, 03.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18, 32/20)
Obrazloženje:
Novi prijedlog obuhvaća slijedeće izmjene i dopune:
Kod navedene stavke briše se precrtano:
1. Redovito čišćenje i održavanje zelenih površina i to:
Proljetno čišćenje svih travnatih površina,
Košenje trave kosilicama i flaksericama na sljedećim parcelama:
• Površina oko crkve Uznesenja BDM i župnog dvora – 6.200 m²
• Površina oko kapelice svete Margarete u Lenišću – 1.000 m²
• Livada u Tuhlju iza Općine – 4.000 m²
• Livada u Pristavi kod zelenog otoka – 2.503 m²
• Dvorišta i okućnice u Svetom Križu (nasljedstvo – ošasna imovina naslijeđena od Marijana Devčića), parcela oko Seljačkog doma u Proseniku – 2.000
m²
• Parcela oko zelenog otoka u Svetom Križu – 2.000 m²
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka i travnjaka na rotoru u Tuheljskim Toplicama
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na ulazu u Bolničku ulicu u Tuheljskim
Toplicama
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na prometnom trokutu na ulazu u Tuheljske Toplice
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na trgu oko kipa Majke Božje u Tuhlju,
Sadnja cvijeća i održavanje cvjetnjaka na autobusnim stanicama u Tuhlju i Tuheljskim Toplicama
Sadnja cvijeća u tegle – žardinjere za cvijeće i postavljanje istih na zgradu
Općine i mostove u Tuheljskim Toplicama i Tuhlju
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Oblikovanje (rezanje) ukrasnog bilja (čempresa) motornim i ručnim škarama
uz nogostup u Tuheljskim Toplicama
Planiraju se veći troškovi održavanja nerazvrstanih cesta:
-

Planirani troškovi u 2021. godini:
Nabava kamenog materijala
Nabava kamenog materijala za
zimsko posipavanje cesta i nabava soli
Nabava betonskih cijevi
Troškovi goriva
Prometna signalizacija
Održavanje nerazvrstanih cesta
Zimsko održavanje cesta
UKUPNO:

IZVORNI PLAN

I. IZMJENE

30.000,00 kn

-

20.000,00 kn

-

10.000,00 kn
25.000,00 kn
20.000,00 kn
100.000,00 kn
70.000,00 kn
275.000,00 kn

350.000,00
425.000,00 kn
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Tuhelj za 2021. godi
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2135-03-01/21
Tuhelj,
Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne
novine'' broj 68/18) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 12/18 i 30/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj dana
_______ 2021. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021.
godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 55/20.), u II. odjeljku, mijenja se
članak 2.:
1. briše se alineja 4.,
2. alineja 5. mijenja se tako da glasi: „održavanje cvjetnjaka na prometnom trokutu na
ulazu u Tuheljske Toplice“ te postaje alineja 4.,
3. alineje 6. i 7. postaju alineje 5. i 6.,
4. alineja 8. mijenja se tako ga glasi: „Sadnja cvijeća u tegle – žardinjere za cvijeće i
postavljanje istih na zgradu Općine i most u Tuhlju“ te postaje alienja 7.,
5. alineja 9. postaje alineja 8.
Članak 2.
U članku 2., odjeljku III. Programa mijenja se tablica koja glasi:
Planirani troškovi u 2021. godini:
Nabava kamenog materijala
30.000,00 kn
Nabava kamenog materijala za zimsko
20.000,00 kn
posipavanje cesta i nabava soli
Nabava betonskih cijevi
10.000,00 kn
Troškovi goriva
25.000,00 kn
Prometna signalizacija
20.000,00 kn
Održavanje nerazvrstanih cesta
350.000,00 kn
Zimsko održavanje cesta
70.000,00 kn
UKUPNO:
425.000,00 kn
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Članak 3.
Mijenja se članak 3. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Tuhelj za 2021. godinu tako da glasi: „Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2021. godini na području Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od 743.000,00 kuna
osiguravaju se iz sredstava:
- komunalne naknade: 364.700,00 kn,
- grobljanske naknade: 102.000,00 kn,
- naknade za eksploataciju mineralnih sirovina: 25.000,00 kn,
- ostalih prihoda vodnog gospodarstva: 20.000,00 kn,
- naknade za koncesiju: 3.300,00 kn i
- proračuna Općine Tuhelj – opći prihodi: 228.000,00 kn.“
Članak 4.
Ove I. izmjene i dopune Programa objavit će se u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-15
Tuhelj, 03.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: I. izmjene i dopune Programa utroška
turističke pristojbe u 2021. godini
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20)
Obrazloženje:
S obzirom na okolnosti vezane uz pandemiju virusa COVID-19 i smanjena turistička
kretanja, planira se pad prihoda od turističke pristojbe te se u spomenutom Programu planiranih
180.000,00 kn zamjenjuje sa 130.000,00 kn.

Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
-

I. izmjene i dopune Programa utroška
turističke pristojbe u 2021. godini
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2135-03-01/21
Tuhelj,
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (''Narodne novine'' broj
52/19, 32/20, 42/20) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije'' broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __ sjednici
održanoj ______ 2021. godine donijelo je sljedeći
I. izmjene i dopune Programa
utroška turističke pristojbe u 2021. godini
Članak 1.
U Programu utroška turističke pristojbe u 2021. godini („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“ br. 4/21.) mijenja se članak 2. tako da glasi: „Općina Tuhelj u proračunu za
2021. godinu planira ostvariti prihod od turističke pristojbe u iznosu od 130.000,00 kuna.“
Članak 2.
Ove I. izmjene i dopune Programa objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko –
zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-16
Tuhelj, 03.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: I. izmjene i dopune Plana upravljanja
imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije'' broj 12/18 i 3/20)
Obrazloženje:
Novim izmjenama Plana predlaže se povećanje sredstava za 20.000,00 kn. Povećanje troškova planira se zbog nove stavke u prijedlogu I. izmjena i dopuna proračuna, a to je sanacija
dijela sjeverne strane krovišta vatrogasnog doma u Tuhlju.
Iz Krklec trgovina d.o.o. pristigla je zamolba za raskid ugovora (Ugovor o zakupu javne
površine broj 1/2016 – svjećomati) zbog tehničke nemogućnost prilagodbe svjećomata novom
Zakonu o fiskalizaciji tako da prijedlog novog plana ne obuhvaća spomenuti zakup.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana upravljanja
imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 12/18 i 3/20) Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj _____ 2021. godine,
donijelo je
I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu
Članak 1.
U Planu upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 55/20.) mijenja se članak 2. tako da glasi: “Sredstva za upravljanje
imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu osigurana su u Proračunu općine Tuhelj za 2021. godinu u iznosu od 58.460,00 kn, a sastoje se od:
1. obveza za naslijeđenu imovinu,
2. troškova održavanja objekata u vlasništvu Općine,
3. kupnje Seljačkog doma u Proseniku,
4. troškova održavanja teretnog vozila i
5. sanacije dijela sjeverne strane krovišta vatrogasnog doma u Tuhlju.“
Članak 2.
U članku 3. Plana, briše se alineja broj 3., a alineje 4. i 5. postaju 3. i 4.
Članak 3.
Ove I. izmjene i dopune Plana objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.

KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2135-03-01/21
Tuhelj,
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-8
Tuhelj, 09.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Odluka o dopuni Popisa nerazvrstanih
cesta na području općine Tuhelj
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 8. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj
(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 27/18)
Obrazloženje:
Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo je na svojoj 10. sjednici održanoj 30. svibnja
2018. godine Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj čiji je sastavni dio
Popis nerazvrstanih cesta koji se ovim prijedlogom dopunjuje.
Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim
cestama na području Općine (Popis nerazvrstanih cesta na području Općine), sukladno posebnim
propisima.
Ovom dopunom predlaže se uvrštavanje u popis nerazvrstanih cesta odvojka Kos – Plehan u Svetom Križu koji trenutno vodi do 4 stambena objekta, od kojih je jedan novoizgrađeni.
Slijedom gore navedenog, predlažem donošenje odluke kao u prijedlogu.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
1. Prijedlog Odluke o dopuni Popisa nerazvrstanih
cesta na području općine Tuhelj
87

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 107. Zakona o cestama (''Narodne novine'' broj 84/11., 22/13., 54/13.,
148/13., 92/14. i 110/19.) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije'' broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___ sjednici
održanoj ____________ 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
O DOPUNI POPISA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
TUHELJ
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo je Odluku o nerazvrstanim cestama na području
Općine Tuhelj na svojoj 10. sjednici održanoj 30.05.2018. godine (Službeni glasnik Krapinsko
– zagorske županije broj 27/18) čiji je sastavni dio Popis nerazvrstanih cesta na području
Općine Tuhelj kao jedinstvena baza podataka na području općine Tuhelj.
Članak 2.
Popis iz članka 1. ove Odluke u dijelu koji se odnosi na popis nerazvrstanih cesta na području
katastarske općine Sveti Križ dopunjuje se sljedećom nerazvrstanom cestom:
POPIS NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ - K.O. SVETI KRIŽ

Naselje
Sveti
Križ

Oznaka
ceste
KRIŽ41

Opis ceste
Odvojak
Kos –
Plehan

Duljina u metrima
neasfaltirano
asfaltirano
93

ukupno
93

Katastarska čestica
234/5, 235/3,
235/8, 240

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko
– zagorske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-01
Tuhelj, 03.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj)
Pravna osnova: članak 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu(„Narodne novine“ broj
68/18, 110/18 i 32/20)
Obrazloženje:
Prošlo je već godinu dana od početka borbe s pandemijom koronavirusa. Iako su
protuepidemijske mjere tokom prošlog ljeta bile ublažene, iza nas su teška jesen i zima. Prema
odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ugostiteljski objekti su bili zatvoreni od
28.11.2020. godine, uz mogućnost serviranja pića i hrane za van, a tek im je 1.3.2021. godine
dana mogućnost otvaranja terasa.
Hrvatski sabor 19.03.2020. godine donio je Zakon o dopuni Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine br. 32/20) kojim je dana mogućnost predstavničkim tijelima
jedinica lokalne samouprave da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti odlukom oslobode
obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti.
Stoga se predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke kojom će se osloboditi plaćanja
komunalne naknade za prva tri mjeseca 2021. godine poslovni subjekti koji su radi epidemije
koronavirusa morali privremeno obustaviti rad te su zbog toga trpjeli financijske gubitke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
1. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18,
110/18 i 32/20), Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o nastupanju posebnih
okolnosti od 20. ožujka 2020. godine (KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-1), u vezi
s Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge
nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem
okupljanja (Narodne novine br. 131/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ____ sjednici
održanoj _________ 2021. godine donijelo je

ODLUKU
O oslobađanju od plaćanja komunalne naknade
Članak 1.
U uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane koronavirusom te
utvrđenim nastupanjem posebnih okolnosti na području Republike Hrvatske koje se nije moglo
predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće
vrijednosti, narušavaju gospodarsku aktivnost i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu, oslobađaju
se plaćanja komunalne naknade pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti
koje su obustavljene Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju
okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa
bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine br. 131/20).
Članak 2.
Obveznici iz članka 1. ove odluke oslobađaju se plaćanja komunalne naknade u
potpunosti počevši od 01. siječnja 2021. godine pa do 31. ožujka 2021. godine.
Članak 3.
Obveznicima iz članka 2. ove odluke obveza za komunalnu naknadu dostavit će se s
uračunatim iznosom oslobođenja.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko –
zagorske županije.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-09
Tuhelj, 11.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Prijedlog Odluke o oslobođenju
plaćanja komunalnog doprinosa
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj)
Pravna osnova: članak 11. stavak 1. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije broj 50/18)
Obrazloženje:
Odlukom o komunalnom doprinosu propisano je da Općinsko vijeće na prijedlog
Načelnika može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično objekte za
koje ocjeni da su od interesa za prosperitet općine i njezinih stanovnika.
Investitori OPG Zlatko Turčin i Tibra commerce d.o.o. podnijeli su zamolbe za
oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju građevina koje se koriste u
poslovne svrhe.
S obzirom da se radi o objektima koji služe poljoprivrednoj proizvodnji koja je primarna
djelatnost OPG-a Zlatka Turčina, odnosno za izgradnju automehaničarske radione u vlasništvu
Tibre commerce d.o.o., a u skladu s dosadašnjom praksom, predlaže se Općinskom vijeću
donošenje odluke kojom će se investitor osloboditi 50% iznosa plaćanja komunalnog doprinosa.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
1. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja
komunalnog doprinosa
2. Zamolba investitora OPG Zlatko Turčin
3. Zamolba investitora Tibra commerce d.o.o.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije
broj 12/18 i 3/20) i članka 11. stavka 1. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije broj 50/18) na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće
na svojoj ____ sjednici održanoj __________ 2021. godine donosi
ODLUKU
O oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa
Članak 1.
Zamolbu za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa podnijeli su sljedeći investitori:
- OPG Zlatko Turčin, Trsteno 35, Tuhelj, OIB: 46129962364 za rekonstrukciju građevine
poljoprivredne namjene, 2.b. skupine, staja za tov junadi te rekonstrukciju građevine
poljoprivredne namjene, 2.b. skupine, staja i spremište poljoprivrednih strojeva i proizvoda, obje
sagrađene na k.č.br. 719/6, k.o. Črešnjevec, a prema Rješenju Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Tuhelj (KLASA: UP/I-363-01/21-01/1, URBROJ: 2135-03-03/21-02) od 17. veljače
2021. godine
- Tibra commerce d.o.o., Lj. Gaja 17, Tuheljske Toplice, Tuhelj OIB: 43307061187 za
građenje građevine poslovne namjene, 2.b. skupine, automehaničarska radionica, na k.č.br. 3126,
k.o. Črešnjevec u Tuheljskim Toplicama, a prema Rješenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Tuhelj (KLASA: UP/I-363-01/21-01/3, URBROJ: 2135-03-03/21-02) od 24. veljače 2021.
godine.
Članak 2.
Investitorima je Rješenjima iz članka 1. ove odluke određena obveza plaćanja
komunalnog doprinosa:
- OPG Zlatko Turčin u ukupnom iznosu od 4.019,22 kn,
-

Tibra commerce d.o.o. u ukupnom iznosu od 18.019,02 kuna.

Članak 3.
Investitorima se odobrava oslobođenje plaćanja 50% iznosa komunalnog doprinosa iz
članka 2. ove Odluke u iznosu od:
- OPG Zlatko Tučin u ukupnom iznosu od 2.009,61 kn,
-

Tibra commerce d.o.o. u ukupnom iznosu od 9.009,51 kuna.

Članak 4.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj donošenje rješenja o
oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa za građevine iz članka 1. ove Odluke.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine
Tuhelj.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-03
Tuhelj, 03.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i
korištenje zgrade dječjeg vrtića u Tuhlju
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj)
Pravna osnova: članak 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(„Narodne
novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14)
Obrazloženje:
Projekt Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju pokrenut je Odlukom Općinskog
vijeća Općine Tuhelj o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Građenje građevine javne i
društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić, 3. skupine“ koja je donesena na sjednici
održanoj 31. srpnja 2018. godine.
Projekt je prijavljen 2. kolovoza 2018. godine na javni poziv Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za dodjelu sredstava potpore o provedbi Mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
Dana 21. prosinca 2018. godine sklopljen je Ugovor o financiranju, te se krenulo u
postupak javne nabave za provedbu radova i stručni nadzor na izgradnji i opremanju dječjeg
vrtića u Tuhlju.
Izvođenje radova započelo je 18. rujna 2019. godine te su radovi privedeni kraju.
Paralelno s izgradnjom objekta, odlukom Općinskog vijeća od 22. travnja 2020. godine
osnovana je ustanova Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski.
Slijedom navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Općine Tuhelj prihvaćanje prijedloga
Odluke o davanju na upravljanje i korištenje zgrade dječjeg vrtića u Tuhlju.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
PRILOG:
1. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i
korištenje zgrade dječjeg vrtića u Tuhlju
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12, 152/14), članka 12. stavka 1. točke 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 12/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na
svojoj ____ sjednici održanoj _________ 2021. godine donosi
ODLUKU
O davanju na upravljanje i korištenje zgrade dječjeg vrtića u Tuhlju
Članak 1.
Općina Tuhelj kao vlasnik zgrade dječjeg vrtića u Tuhlju daje istu na upravljanje i korištenje
Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski, Tuhelj 39a, Tuhelj, OIB: 53061310849, bez naknade.
Članak 2.
Predmet upravljanja i korištenja je zgrada dječjeg vrtića u Tuhlju na lokaciji Tuhelj 39a tlocrtne
površine 599,00 m² izgrađena na k.č.br. 2300/2, k.o. Tuhelj upisanoj u z.k. uložak br. 2093,
ukupne površine 2000 m².
Članak 3.
Zgrada i dvorište dječjeg vrtića u Tuhlju daje se na korištenje na neodređeno vrijeme dok postoji
potreba obavljanja registrirane djelatnosti.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Tuhelj na sklapanje Ugovora s Dječjim vrtićem Potočić
Tuheljski.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske
županije.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-04
Tuhelj, 05.04.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
Predlagatelj: Općinski načelnik
Pravna osnova: članak 47. Statuta Općine Tuhelj
Obrazloženje:
Dječji vrtić Potočić Tuheljski osnovan je Odlukom o osnivanju Dječjeg vrtića Sveti Križ
Začretje (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 43/20). Člankom 10. Odluke ustanovljena je institucija privremenog ravnatelja za obavljanje pripremnih radnji i ostalih poslova u
vezi osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove. Za privremenog ravnatelja
rješenjem općinskog načelnika imenovan je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Tomislav
Tramišak.
Dječji vrtić Potočić Tuheljski dana 31.08.2020 godine upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski objavilo je 05. veljače 2021. godine na
mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Općine Tuhelj i
Narodnim novinama broj 10/21 javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića
Potočić Tuheljski, s rokom od 15 dana za prijavu na natječaj. Uvjeti za imenovanje utvrđeni su
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili
stručnog suradnika prema Zakonu i ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti
predškolskog odgoja).
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na svojoj 5. sjednici održanoj 25. veljače
2021. godine utvrdilo je da su u otvorenom roku na natječaj za ravnatelja/icu pristigle dvije
prijave, te da obje kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Upravno vijeće provelo
je provjeru znanja i intervju s kandidatkinjama. Nakon toga, Upravno vijeće nakon provedene
provjere znanja i razgovora na sjednici Općinskog vijeća predložit će kandidatkinju za
imenovanje ravnateljicom Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski.
Sukladno iznijetom, predlaže se Općinskom vijeću Općine Tuhelj da nakon podnesenog
prijedloga Upravnog vijeća donese Rješenje o imenovanju ravnatelja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
PRILOG:
1. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne
novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), čl. 52. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Potočić
Tuheljski (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije 5/21) i članka 30. Statuta Općine
Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 12/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine
Tuhelj na svojoj ____. sjednici održanoj ___________. godine, donijelo je:
R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
I.

II.

________________________, OIB: ____________, imenuje se ravnateljicom Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na vrijeme od 4 (četiri) godine, počevši od dana ____________
godine.
Ovlašćuje se predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski sklopiti ugovor o radu s __________________.
O b r a z l o ž e nj e

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski objavilo je 05. veljače 2021. godine na
mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Općine Tuhelj i
Narodnim novinama broj 10/21 javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića
Potočić Tuheljski, s rokom od 15 dana za prijavu na natječaj. Uvjeti za imenovanje utvrđeni su
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili
stručnog suradnika prema Zakonu i ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti
predškolskog odgoja).
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na svojoj 5. sjednici održanoj 25. veljače
2021. godine utvrdilo je da su u otvorenom roku na natječaj za ravnatelja/icu pristigle dvije
prijave, te da obje kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Upravno vijeće provelo
je provjeru znanja i intervju s kandidatkinjama. Nakon toga, Upravno vijeće na istoj sjednici
jednoglasno je predložilo Općinskom vijeću Općine Tuhelj imenovanje __________________
ravnateljicom.
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Člankom 37. stavkom 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da
ravnatelja dječjeg vrtića imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća
dječjeg vrtića. Člankom 8. stavkom 4. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
(Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 15/20, 31/20 i 37/20) određeno je da
ravnatelja dječjeg vrtića imenuju Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ____ sjednici razmotrilo je i prihvatilo prijedlog
Upravnog vijeća, te je odlučilo kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom
Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.
Svi prijavljeni kandidati imaju, sukladno članku 42. stavku 1. Zakona o ustanovama („ Narodne
novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) pravo pregledati natječajni materijal.
Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ TUHELJSKI
TUHELJ BB
49215 TUHELJ
PRIVREMENI RAVNATELJ
Tuhelj, 5.3.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TUHELJ
Predmet: Odluke o davanju suglasnosti na akte
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
Predlagatelj: privremeni ravnatelj Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
Pravna osnova: članak 10. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski (Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 15/20 i 31/20)
Obrazloženje:
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski je na svojoj 2. sjednici održanoj 10. prosinca 2020. godine donijelo Statut Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski koji su, sukladno članku 42. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) dostavljeni nadležnom
upravnom tijelu u županiji, odnosno Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku
kulturu.
Nadležno tijelo u županiji je svojim dopisom od 15. siječnja 2021. godine zatražilo usklađivanje akata dječjeg vrtića sa zakonskim i podzakonskim odredbama, stoga se predlaže donošenje suglasnosti na akte u prilogu čiji je prijedlog izradilo Upravno vijeće na svojoj sjednici
održanoj 4.3.2021. godine.
Privremeni ravnatelj
Tomislav Tramišak, mag.oec.

PRILOG:
- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na
Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski,
- Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski,
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19), članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne
novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___.
sjednici održanoj ________ 2021. godine donosi

Odluku
o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
Članak 1.
Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića
Potočić Tuheljski u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na
sjednici održanoj dana 4. ožujka 2021. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na ___. sjednici
održanoj dana ____________, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Tuhelj,
KLASA: ____________, URBROJ___________, od __________ 2021. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
DJEČJEG VRTIĆA POTOČIĆ TUHELJSKI
Članak 1.
U Statutu Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske žu-panije
broj 5/21) mijenja se preambula tako da sada glasi:
„Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj
76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski, na 2.
sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća
Općine Tuhelj, KLASA: 021-05/20-01/8, URBROJ: 2135-03-01/20-10, od 15. rujna 2020. godine, donosi“
Članak 2.
U članku 7., stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:
„3. Pečat okruglog oblika, veći promjera 30 mm i manji promjera 20 mm, na kojem je uz obod
natpis: Dječji vrtić Potočić Tuheljski, a u sredini: Tuhelj.“
Članak 3.
U članku 26. stavku 2. riječi „predškolskog odgoja i naobrazbe“ zamjenjuju se riječima „predškolskog odgoja i obrazovanja“.
Članak 4.
U članku 45. točki 1. mijenja se alineja 8. tako da sada glasi:
„- Odluku o objavi natječaja i odluku o zasnivanju radnog odnosa radnika te odluku o prestanku radnog odnosa radnika.“
Članak 5.
Mijenja se članak 53. stavak 3. tako da sada glasi:
„Natječaj za ravnatelja traje 15 dana od dana objave, a objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića i u Narodnim novinama.“
Članak 6.
Mijenja se članak 66. stavak 1. tako da sada glasi:
„Odgojno – obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.“
Članak 7.
Iza članka 78. dodaje se članak 79. koji glasi:
“Vrtić je dužan akt o osnivanju, statut te druge opće akte koji uređuju obavljanje njegove djelatnosti ili dijela djelatnosti koja se smatra javnom službom objaviti na svojim mrežnim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.
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Vrtić je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.”
Dosadašnji članci 79.- 96. postaju članci 80.-97.
Članak 8.
Ovu Statutarnu odluku donosi Upravno vijeće Vrtića uz prethodnu suglasnost Osnivača.
Članak 9.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VI-JEĆA
Katarina Špetić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19), članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne
novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___
sjednici održanoj _________ 2021. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
Članak 1.
Daje se suglasnost na I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić
Tuheljski na sjednici održanoj dana 4. ožujka 2021. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine“, broj
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Tuhelj (KLA-SA:
________, URBROJ: _________, od _________2021. godine), a na prijedlog privremenog ravnatelja, na ___. sjednici održanoj dana _________ 2021. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA
DJEČJEG VRTIĆA POTOČIĆ TUHELJSKI
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
(KLASA:601-05/20-01/2, URBROJ:2135-51/20-04) kojeg je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski donijelo na svojoj 2. sjednici održanoj 10. prosinca 2020. godine (u daljnjem
tekstu: Pravilnik), u članku 5. stavku 2. izraz „Državnog pedagoškog standarda predškolskog
odgoja i naobrazbe“ zamjenjuje se izrazom „Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja“.
Članak 2.
Mijenja se članak 7. tako da sada glasi:
„ Unutarnjim ustrojstvom poslovi Dječjeg vrtića razvrstavaju se na:
Odgojno- obrazovne poslove,
Pravne, administrativne i računovodstvene-financijske poslove,
Pomoćno-tehničke poslove.“
Članak 3.
Brišu se članci 8., 12., 13. i 14. Pravilnika.
Dosadašnji članci 9.,10. i 11. postaju članci 8., 9. i 10., a članci 15. do 28. postaju članci 11. do
24.
Članak 4.
Dosadašnji članak 9. mijenja se tako da sada glasi:
„Odgojno-obrazovni poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Vrtića, radi zadovoljavanja potreba i
interesa djece te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta u dopunjavanju obiteljskog odgoja u suradnji s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.“
Članak 5.
Dosadašnji članak 10. mijenja se tako da sada glasi:
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„Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja
djelatnosti Vrtića i njegova poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Vrtića, obavljanja računovodstvenofinancijskih i drugih administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i po-slovanje Vrtića i ostvarivanje prava i obveza radnika Vrtića.“
Članak 6.
Članak 11. mijenja se tako da sada glasi:
„Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje
plana i programa, te drugi potrebiti uvjeti za rad i poslovanje Vrtića prema propisanim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja.“
Članak 7.
U dosadašnjem članku 16. stavku 1. i članku 17. stavku 1. izraz „Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe“ zamjenjuje se izrazom „Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.“
Članak 8.
U dosadašnjem članku 22. točki 1. RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA, odjeljku 1., alineji 1. riječ
„odgajatelja“ zamjenjuje se riječju „odgojitelja“.
U točki 2. ODGOJNO-OBRAZOVNI RADNICI, podtočki 2.2. u odjeljku 4. alinejama 12., 13. i
14. riječ „odgajateljima“ zamjenjuje se riječju „odgojiteljima“.
U točki 2. ODGOJNO-OBRAZOVNI RADNICI, podtočki 2.3. u odjeljku 4. alineji 4. riječ „odgajatelja“ zamjenjuje se riječju „odgojitelja“.
U točki 2. ODGOJNO-OBRAZOVNI RADNICI, podtočki 2.3. u odjeljku 4. alineji 6. riječ „odgajateljima“ zamjenjuje se riječju „odgojiteljima“.
Mijenja se naziv točke 4. tako da glasi: „4. ODGOJITELJ“.
Članak 9

.

Ove izmjene i dopune Pravilnika objavit će se na oglasnoj ploči Općine Tuhelj, a stupaju na snagu osmog dana od dana njegove objave.
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Predsjednica Upravnog vijeća
Katarina Špetić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-10
Tuhelj, 09.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Tuhelj
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 17. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19)
Obrazloženje:
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na 21. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine, donijelo Odluku o donošenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 2/20), a zakonska
je obveza općinskog načelnika da podnese Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana djelovanja za proteklu kalendarsku godinu.
Slijedom gore navedenog, predlažem usvajanje predmetnog izvješća
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Tuhelj
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu;
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja
Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu;
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj, __.__. 2021. godine
Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjaju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik
Krapinsko - zagorske županije“ broj 12/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj __.
sjednici održanoj ____________ 2021. donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Tuhelj
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, KLASA: 920-11/21-01/01, URBROJ: 2135-03-02/21-01, od dana
15.02. 2021. godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 920-11/21-01/01
URBROJ: 2135-03-02/21-01
Tuhelj, 15.02. 2021. godine

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PLANA DJELOVANJA OPĆINE TUHELJ
U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU

Tuhelj, veljača 2021.
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UVOD
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) (u daljnjem tekstu: Zakon), predstavničko tijelo
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi Plan
djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije
šteta od prirodnih nepogoda.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na 21. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019.
godine, donijelo Odluku o donošenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih
nepogoda za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 2/20).
Člankom 17. stavkom 3. Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana djelovanja za proteklu kalendarsku
godinu.
PRIRODNE NEPOGODE
Prirodnom nepogodom, smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim
vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju
normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj
infrastrukturi i/ili u okolišu.
Prirodnim nepogodama smatraju se: potres, olujni, orkanski i ostali jak vjetar, požar,
poplava, suša, tuča, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i lavina,
nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta te
druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu
ljudi na određenom području.
Štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju se one štete koje su namjerno izazvane na
vlastitoj imovini te štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog nepoduzimanja propisanih mjera
zaštite. Kao šteta od prirodne nepogode, za koju se može dati pomoć smatra se direktna odnosno
izravna šteta. Skupine dobara za koje se utvrđuje šteta: građevine, oprema, zemljište,
dugogodišnji nasadi, šume, stoka, obrtna sredstva, ostala sredstva i dobra.
Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje
20% vrijednosti izvornih prihoda Općine Tuhelj za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod)
umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području Općine Tuhelj ili ako je
nepogoda umanjila vrijednost imovine na području Općine Tuhelj najmanje 30%. Ispunjenje
uvjeta za proglašenje prirodne nepogode utvrđuje Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Općine Tuhelj.
Za područje Općine Tuhelj u 2020. godini nisu proglašene prirodne nepogode.

POPIS MJERA I NOSITELJA MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ
Prilikom provedbi mjera radi djelomičnog ublažavanja šteta od prirodnih nepogoda,
obvezno se uzima u obzir opseg nastalih šteta i utjecaj prirodnih nepogoda na stradanja
stanovništva, ugrozu života i zdravlja ljudi te onemogućavanje nesmetanog funkcioniranja
gospodarstva.
Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Tuhelj za 2020. godinu, mjere
i nositelji mjera u slučaju nastajanja prirodnih nepogoda određeni su za sljedeće: mraz, klizišta
i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u
životu ljudi na navedenom području.
S obzirom na to da za područje Općine Tuhelj u 2020. godini nije bila proglašena ni jedna
prirodna nepogoda, nije ukazana potreba za aktivnom provedbom mjera iz Plana.
IZVORI SREDSTVA POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE
POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA
Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
odnose se na novčana sredstva ili ostala materijalna sredstva, kao što su oprema za zaštitu
imovine fizičkih i/ili pravnih osoba, javne infrastrukture te zdravlja i života stanovništva.
Novčana sredstva i druge vrste pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih
nepogoda na imovini oštećenika osiguravaju se iz državnog proračuna s proračunskog razdjela
ministarstva nadležnog za financije, fondova EU, donacija.
Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
strogo su namjenska sredstva te se raspoređuju prema postotku oštećenja vrijednosti potvrđene
konačne procjene štete, o čemu odlučuju nadležna tijela. Navedena sredstva su nepovratna i
nenamjenska te se ne mogu koristiti kao kreditna sredstva niti zadržati kao prihod proračuna
Općine Tuhelj.
Općinski načelnik te krajnji korisnici odgovorni su za namjensko korištenje sredstava
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.
S obzirom na to da za područje Općine Tuhelj u 2020. godini nije bila proglašena ni jedna
prirodna nepogoda, nije ukazana potreba za korištenjem sredstva pomoći za ublažavanje i
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.
PROGLAŠENJE PRIRODNE NEPOGODE
Odluku o proglašenju prirodne nepogode za Općinu Tuhelj donosi župan Krapinskozagorske županije, na prijedloga načelnika Općine Tuhelj.
Za područje Općine u 2020. godini nisu proglašene prirodne nepogode.
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PROCJENA OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADAVANJA STANOVNIŠTVA
Procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva podrazumijeva procjenu opreme i drugih
sredstava nužnih za sanaciju, djelomično otklanjanje i ublažavanje štete nastale uslijed djelovanja prirodne nepogode.
Općina Tuhelj u svom vlasništvu ne posjeduje opremu i sredstva za zaštitu i sprječavanje
stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva. Opremom i sredstvima raspolažu subjekti koji su navedeni kao nositelji mjera za otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.
Kako bi se zadržala te unaprijedila spremnost vatrogasnih postrojbi te ostalih snaga koji
imaju ulogu u zaštiti i sprječavanju stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradavanja stanovništva, veoma je bitno kontinuirano ulaganje u opremu i sredstva kao i osposobljavanje te
uvježbavanje pripadnika istih.
Tijekom 2020. godine na operativne snage sustava civilne zaštite Općine Tuhelj i
njihovo djelovanje utrošena su sljedeća financija sredstva: vatrogastvo – 268.230,10 kuna,
HGSS-Stanica Zlatar Bistrica – 2.000,00 kuna, GDCK Klanjec – 21.158,11 kuna, civilna zaštita
– 17.417,89 kuna.
MJERE I SURADNJA S NADLEŽNIM TIJELIMA
Nadležna tijela za provedbu mjera s ciljem djelomičnog ublažavanja šteta uslijed prirodnih nepogoda jesu: Vlada RH, povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, nadležna
ministarstava (za poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu, gospodarstvo, graditeljstvo i prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i energetiku, more, promet i infrastrukturu ...), Krapinsko-zagorska županija i Općina Tuhelj.
a.

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Tuhelj utvrđuje i provjerava
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj na 21. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine,
donijelo je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 2/20).
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Tuhelj sastoji se
od predsjednika i 2 člana. Članovi Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda Općine Tuhelj imenovani su na razdoblje od 4 godine.
Agrotehničke mjere
Pravilnikom o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“, broj 22/19) propisuju se
agrotehničke mjere koje moraju provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta
prilikom obrade poljoprivrednog zemljišta kako se ne bi umanjila njegova bonitetna vrijednost.
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Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2019.
godine, donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 30/19).
Navedenom Odlukom propisane su potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima
bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju,
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu, a sve u svrhu održavanja i zaštite
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Tuhelj
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi poljoprivredni redar Općine Tuhelj.
Mjere zaštite od suše
Poljoprivrednici s područja Općine Tuhelj samostalno provode mjere zaštite od suša primjenom agrotehničkih mjera te vlastitim sustavima navodnjavanja.
Mjere civilne zaštite
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda označava blisku poveznicu sa sustavom
civilne zaštite te djelovanjem operativnih snaga u sustavu civilne zaštite.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18),
Općina Tuhelj ima usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“, broj 2/18) i Plan djelovanja civilne zaštite („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“, broj 33/19).
Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj detaljnije su razrađene i druge
prirodne nepogode čija pojava nije česta ili nije evidentirana kao prirodna nepogoda na
predmetnom području (potres, poplave, tuča).
Plan djelovanja civilne zaštite Općine Tuhelj sadržava mjere i aktivnosti (preventivne,
planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) za sprječavanje nastanka i
uklanjanje posljedica velikih nesreća i katastrofa te dr.
Mjere zaštite od požara
Dokumenti zaštite od požara Općine Tuhelj kojima se uređuju organizacija i mjere
zaštite od požara su Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od
požara Općine Tuhelj (KLASA: 021-05/14-01/11, URBROJ: 2135-3/14-01/13, od dana 14.
srpnja 2014. godine).
Mjere od poplave
Obrana od poplava na području Općine Tuhelj provodi se sukladno Državnom planu
obrane od poplava („Narodne novine“ broj 84/10) i Glavnom provedbenom planu obrane od
poplava (ožujak 2018).
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ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na 28. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine
donijelo Plan djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
(KLASA: 021-05/20-01/10, URBROJ: 2135-03-01/20-31), čime je Općina Tuhelj ispunila
zakonsku obvezu sukladno članku 17. stavku 1. Zakona.

Općinski načelnik
Mladen Hercigonja
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-01
Tuhelj, 03.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća
DVD-a Tuhelj za 2020. godinu te Financijskog plana i
Programa rada za 2021.godinu
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Tuhelj)
Pravna osnova: Zakon o vatrogastvu, pročišćeni tekst zakona (Narodne novine broj
125/19)
Obrazloženje
Temeljem članka 111. spomenutog Zakona, DVD Tuhelj dužan je dostaviti godišnje izvješće
o utrošku financijskih sredstava Općini Tuhelj.
DVD Tuhelj dostavio je Općini Tuhelj 1. ožujka 2021. godine Izvještaj o radu za 2020.
godinu, Financijsko izvješće za 2020. godinu, a 12. siječnja 2021. godine Financijski plan i
Program rada za 2021. godinu.
Predlažem Općinskom vijeću Općine Tuhelj da razmotri Izvještaj o radu za 2020. godinu,
Financijsko izvješće za 2020. godinu, Financijski plan i Program rada za 2021. godinu te nakon
rasprave donese potreban zaključak.
Općinski načelnik
Mladen Hercigonja
PRILOG:
1.
Izvješće o radu za 2020. godinu, Financijsko izvješće za 2020. godinu,
Financijski plan i Program rada za 2021. godinu
2.
Prijedlog Zaključka.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Temeljem članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije'' broj 12/18 i 3/20) i povodom razmatranja Izvještaja o radu za 2020. godinu,
Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2020. godinu, Financijskog plana i Programa rada DVDa Tuhelj za 2021. godinu, Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj ___ sjednici održanoj
_________ 2021. godine donijelo je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvještaj o radu za 2020. godinu, Financijsko izvješće DVD-a Tuhelj za 2020.
godinu te Financijski plan i Program rada DVD-a Tuhelj za 2021. godinu.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
SAVJET MLADIH
KLASA: 007-04/21-01/1
URBROJ: 2135-03-03/21-04
OPĆINSKO VIJEĆE

Tuhelj, 03.03.2021.

Predmet: Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu
Predlagatelj: Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj (članak 12. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Općine Tuhelj)
Pravna osnova: članak 19., stavak 6. Zakona o savjetima mladih (NN broj 41/14), članak
20. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 11/10)
Obrazloženje:
Savjet mladih dužan je podnijeti godišnje izvješće o svom radu predstavničkom tijelu
jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za
prethodnu godinu.
Dana 2. ožujka 2021. godine, na svojoj 13. sjednici, Savjet mladih Općine Tuhelj donio
je Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu, stoga podnosim predmetno
Izvješće na razmatranje.

Predsjednik Savjeta mladih
Tomislav Tramišak

Prilog:
- Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu
Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu,
-

Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ

KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 19.stavka 6. Zakona o savjetima mladih (''Narodne novine'' broj 41/14)
i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj
12/18) Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj __ sjednici održanoj _______ 2021. godine donosi
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu je sastavni dio ovog zaključka i objavit će se na web stranici Općine Tuhelj.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ
KLASA: 007-04/21-01/1
URBROJ: 2135-03-01/21-3
Tuhelj, 2.03.2021.
Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i
članka 25. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 10/10), Savjet mladih Općine Tuhelj podnosi godišnje izvješće o radu Općinskom vijeću Općine Tuhelj
IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ
ZA 2020. GODINU

UVOD
Savjet mladih Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) osnovan je kao savjetodavno tijelo Općine Tuhelj koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini
Općine, a i šire na razini Županije.
Člankom 13. Zakona o savjetima mladih, te člankom 13. Odluke o osnivanju Savjeta
mladih, propisan je djelokrug rada Savjeta mladih:
– raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade;
– u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje
odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih na području Općine, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine, te način rješavanja navedenih pitanja;
– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u
Općini davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade;
– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje
pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi
predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih;
– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava
s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja; – predlaže i daje na
odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja
programa rada Savjeta mladih;
– po potrebi poziva predstavnike tijela Općine na sjednice Savjeta mladih;
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– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija
financiranja organizacija mladih i za mlade;
– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.
Savjet mladih Općine Tuhelj tijekom 2020. godine djelovao je u sljedećem sastavu:
Red
.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Član/ica:

Zamjenik/ica člana/ice:

Horvatin Filip
Kuhar Darko
Majerić Filip
Matečić Nikola
Petrinec Paula (zamjenica predsjednika)
Šurina Ivan
Tramišak Tomislav (predsjednik)

Iveković Ivan
Petrinec Sara
Kolman Karlo
Haramina Filip
Posavec Ivana
Tušak Lea
Poljanec Petra

Na temelju članka 19 stavku 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i
članka 25. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 10/10), Savjet mladih Općine Tuhelj podnosi godišnje izvješće o radu Općinskom vijeću Općine Tuhelj do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na
znanje načelniku.
OSNOVNE SMJERNICE DJELOVANJA
Djelatnost Savjeta mladih tijekom 2020. godine ostvarila se kao kombinacija održavanja
sjednica na kojima su se donosili prijedlozi za poboljšanje statusa mladih u Tuhlju i aktivno
djelovanje u zajednici kroz aktivnosti u sklopu Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za
2020. godinu i Lokalnog programa za mlade.
SJEDNICE SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ
Tokom 2020. godine održano je 5 sjednica na kojima su donesena 4 akta i 4 prijedloga.
Na 8. sjednici održanoj dana 24.01.2020. godine doneseni su slijedeći akti:
1. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2019. godinu,
2. Izvješće o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2019. godine.
Na 9. sjednici održanoj dana 1.03.2020. godine doneseni su slijedeći akti:
1. Donošenje konačnog prijedloga izvođača za koncert mladih povodom Dana Općine
Tuhelj u 2020. godini,
2. Donošenje prijedloga o osnivanju udruge mladih na području općine Tuhelj.
Na 10. sjednici održanoj dana 27.05.2020. godine nisu doneseni akti, već su se razmatrale
aktivnosti za ostatak godine.
Na 11. sjednici održanoj dana 20.07.2020. godine doneseni su slijedeći akti:
Izvješće o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine.
Na 12. sjednici održanoj dana 30.11.2020. godine (elektroničkim putem- izjašnjavanje putem
mail-a) doneseni su slijedeći akti:
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1. Donošenje Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021. godinu,
2. Donošenje prijedloga izvođača za koncert mladih povodom Dana Općine Tuhelj u
2021. godini,
3. Donošenje prijedloga mjera nadležnim tijelima za umanjivanje posljedica pandemije
COVID-19 na lokalnoj razini.
Na navedenim sjednicama članovi Savjeta bili su upoznati sa odlukama koje je donijelo
Općinsko vijeće kroz godinu.
AKTIVNOSTI KROZ GODINU
S ponosom ističemo dvije inicijative pretvorene u djelo, a koje su obilježile 2020. godinu:
1. Pokrenuta organizacija „pub kviza“
kroz prvu polovicu godine održana su 4 kviza pod vodstvom Marka Brozovića,
tada osobe na stručnom osposobljavanju u Općini Tuhelj
2. Organiziran prvi turnir u Play station igri FIFA20
krajem veljače, na inicijativu i u organizaciji Savjeta mladih Općine Tuhelj i uz
stručnu pomoć članova Športskog društva Tuhelj, održan je prvi turnir u igranju Playstation igre “FIFA20” koji je okupio tridesetak mladih entuzijasta
Epidemiološka situacija onemogućila nam je provedbu nekih aktivnosti, tako da su izvršene u manjem obujmu od planiranog.
Ostale aktivnosti kroz godinu:
Od strane Općine, u siječnju je organizirana aktivnost iz našeg Programa rada - Edukacija
za organizacije civilnog društva s područja općine Tuhelj o vrstama i terminima raspisivanja
natječaja za sufinanciranje projekata za udruge (natječaj Općine Tuhelj).
Krajem siječnja na satu razredne zajednice svoja iskustva iz dosadašnjeg školovanja s
učenicima 8. razreda podijelili su bivši učenici OŠ Lijepa naša, sada uspješni srednjoškolci, studenti i zaposleni. Upoznali su osmaše sa specifičnostima svojih srednjih škola, fakulteta i zanimanja na vrlo zanimljiv i veseo način. Bilo je tu puno informacija, praktičnih savjeta i anegdota
koje su učenici rado poslušali te postavljali pitanja na tu temu. Svi sudionici ovog zanimljivog
sata razredne zajednice na kraju su zaključili da je ovakav način prezentiranja srednjih škola/fakulteta/zanimanja vrlo zanimljiv i poučan za obje strane.
Sredinom svibnja, predsjednik Savjeta mladih održao je konstruktivni sastanak s načelnikom i zamjenicom načelnika Općine na temu smanjenja proračunskih sredstava planiranih za
provođenje aktivnosti Lokalnog programa za mlade i za obilježavanja Dana Općine. Konkretno,
zbog epidemiološke situacije i racionalizacije proračuna nije se održao koncert za mlade, Večer
mladih glazbenih talenata, Večer filma na otvorenom te se nije izgradio streetworkout park.
Premda su bili zakinuti fizičkim okupljanjem, članovi Savjeta su putem Facebook grupe
dali svoje prijedloge i primjere dobre prakse vezane uz epidemiju COVID-19 koji su u svibnju
poslani Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske, a koji je dio njih usvojio u Preporukama
koje se nadovezuju na dopis udrugama mladih i za mlade te savjetima mladih na području Republike Hrvatske
Sredinom kolovoza pokušali smo organizirati edukativnu radionicu na temu: „ZANIMA
TE PUT DO SUBVENCIONIRANIH STAMBENIH KREDITA?“ – na žalost, nije bio iskazan
interes, tako da radionica nije održana.
Krajem studenog održana je 12. sjednica Savjeta mladih na kojoj je donijet i Program
rada za 2021. godinu, a kojeg je 17. prosinca jednoglasno prihvatilo predstavničko tijelo Općine
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Tuhelj. Na istoj sjednici doneseni su i „Prijedlozi mjera nadležnim tijelima za umanjivanje
posljedica pandemije COVID-19 na lokalnoj razini“ koji su dostavljeni načelniku na
razmatranje.
Na samom kraju prosinca, Sisačko-moslavačku županiju zadesio je strašan potres.
Članovi Savjeta mladih dali su svoj doprinos u akciji prikupljanja osnovnih životnih potrepština
koju je organizirala Općina u vatrogasnom domu u Tuhlju 30. prosinca. Volonterstvo se baziralo
na primanju i sortiranju potrepština.

OD INICIJATIVE U LOKALNOM PROGRAMU ZA MLADE DO KAPITALNIH ULAGANJA
✓ Nabavljena oprema za videokonferenciju za OŠ (financirala Općina Tuhelj)

Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj
Tomislav Tramišak
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ

KLASA: 007-04/21-01/1
URBROJ: 2135-03-01/21-4
Tuhelj, 2.03.2021.
Na temelju projekta „Tuhelj ZA mlade!“ i Lokalnog programa za mlade, Savjet mladih
Općine Tuhelj donosi
IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA LOKALNOG PROGRAMA ZA
MLADE ZA RAZDOBLJE
OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE
U razdoblju od srpnja do prosinca 2020. godine provedene su slijedeće aktivnosti:
AKTIVNOSTI PO GODINAMA

PLANIRANO

PLANIRANA
SREDSTVA

VRIJEME
PROVEDBE

UTROŠENO

NAPOMENA

2020.

Sufinanciranje kupnje
udžbenika za učenike
srednjih škola
Redovito informiranje
studenata o izvan
općinskim mogućnostima dobivanja stipendija
(Su)financiranje troškova kupnje radnih bilježnica i radnih materijala za učenike osnovne
škole
Organiziranje javne tribine – Predstavljanje
proračuna Općine Tuhelj za narednu godinu
UKUPNI TROŠKOVI ZA
2020. GODINU

rujan-20

10.000,00 kn
8.10.2020.

rujan-20

15.600,00

0,00 kn
Objava na Facebook
stranici Općine

29.09.2020.

rujan-20

57.000,00 kn
rujan

prosinac20

52 učenika/ce

60.423,38

0,00 kn
prosinac
67.000,00 kn

Izvršena aktivnost uz
50%-tno sufinanciranje
KZŽ
Zbog epidemiološke situacije odgođena aktivnost, ali je izrađen Proračunski vodič za građane koji je sastavni
dio Tuheljskog lista

84.942,55
kn

Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj
Tomislav Tramišak
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2135-03-02/21-17
Tuhelj, 03.03.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Objava Javnog poziva za isticanje
kandidatura za članove/članice i njihove
zamjenike/zamjenice Savjeta mladih Općine Tuhelj
Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)
Pravna osnova: članak 9. stavak 2. i 10. Zakona o savjetima mladih (''Narodne novine''
broj 41/14)
Obrazloženje:
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Tuhelj koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.
Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave temeljem odluke o osnivanju savjeta mladih, pokreće postupak biranja članova savjeta mladih i njihovih zamjenika. Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti na mrežnim stranicama
jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te u sredstvima javnog priopćavanja, najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova savjeta mladih. Četvrtom sazivu Savjeta mladih Općine Tuhelj mandat ističe 11.07.2021. godine stoga dajem prijedlog pokretanja
Javnog poziva za isticanje novih kandidatura.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

PRILOG:
- Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura
1.

za članove/članice i njihove

2.

zamjenike/zamjenice Savjeta mladih Općine Tuhelj
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
TUHELJ
KLASA:
URBROJ:
Tuhelj,
Na temelju članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj (Službeni glasnik
Krapinsko - zagorske županije broj 11/10) Općinsko vijeće Općine Tuhelj objavljuje
JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove/članice i njihove zamjenike/zamjenice Savjeta mladih
Općine Tuhelj
I.
Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/članice i njihove zamjenike/zamjenice Savjeta mladih Općine Tuhelj (dalje u tekstu: Savjet mladih).
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Tuhelj koje promiče i zagovara prava, potrebe i
interese mladih na razini Općine.
Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na
muški i ženski rod.
II.
Savjet mladih čini 7 (sedam) članova i 7 (sedam) zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
III.
Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i
obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.
U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu
mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na
području Općine Tuhelj.
IV.
Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:
udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
b) učenička vijeća,
c) studentski zborovi,
a)
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pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,
e) neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 10 mladih s prebivalištem ili
boravištem na području Općine (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).
d)

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih
predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.
Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana
Savjeta mladih i njegova zamjenika dužna je prikupiti najmanje 10 potpisa, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.
Kod predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih ovlašteni predlagatelji trebaju voditi
računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.
V.
Sukladno točki I.- IV. Javnog poziva pozivaju se ovlašteni predlagatelji da kandidature za
članove Savjeta mladih i njihove zamjenike istaknu na propisanim obrascima koji su dostupni
na mrežnim stranicama Općine (www.tuhelj.hr) pod objavom „JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice i njihove zamjenike/zamjenice Savjeta mladih Općine Tuhelj“ i to:
•

SM-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Tuhelj, uz
koji se prilaže obrazac SM 1-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Tuhelj i obrazac SM 1-3 Očitovanje predlagatelja da
su kandidati za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Tuhelj predloženi u skladu
s aktima predlagatelja

a ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih:
•

SM-2 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Tuhelj –
predlagatelj - neformalna skupina mladih uz koji se prilaže obrazac SM-2-2 Očitovanje
o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Tuhelj i SM
2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih).

Uz kandidaturu obvezno je priložiti:
•
•

životopis kandidata (za člana i zamjenika člana),
presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od
30 dana,

VI.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Općine. Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili
se šalju poštom preporučeno na adresu: Općine Tuhelj, Komisija za izbor i imenovanja, Tuhelj
36, 49215 Tuhelj, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Općinskog savjeta mladih“.

VII.
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija
za izbor i imenovanja Općinskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata
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te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih
uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljuju se na mrežnim
stranicama Općine i dostavljaju Općinskim vijećnicima.
Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja
izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim
stranicama Općine i na oglasnoj ploči Općine Tuhelj.
VIII.
Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Općine Tuhelj (www.tuhelj.hr) i na oglasnim
pločama Općine Tuhelj.

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Romić
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