
   
 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 

infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu;  
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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.  

 

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 

 

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 

 

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. 

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 

 

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 
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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 

 

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 

 

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. 

 

e) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 

2020. godini 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 
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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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 
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Točka 18. 

Rasprava o dodjeli prostora u Staroj školi u Tuhlju udrugama 

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 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 21 sat i 48 minuta. 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća 

      Katarina Špetić                   Robert Romić 


