
   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/5 

URBROJ: 2135-03-01/21-02 

Tuhelj, 18.03.2021. 

 

ZAPISNIK 

29. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 18. ožujka 2021. godine u 

prostorijama Vatrogasnog doma u Tuhlju s početkom u 19,00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Željka Kramarić, Katarina Marić 

Nikola Matečić, Robert Romić, Armando Slaviček i Martin Turčin. 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman 

Djelatnici JUO-a: Snježana Romić, predsjednica Općinskog povjerenstva za ravnopravnost 

sporova 

 Tomislav Tramišak, pročelnik JUO i predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj 

 Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

 

Nisu bili prisutni: vijećnici Valentin Kovačićek i Mladen Mustač. 

 

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

prisutne. Napomenuo je kako je ovo vjerojatno posljednja sjednica u ovom sazivu Općinskog 

vijeća.  

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći:  

   

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika 26. sjednice Općinskog vijeća;  

2. Verifikacija zapisnika 27. sjednice Općinskog vijeća;  

3. Verifikacija zapisnika 28. sjednice Općinskog vijeća;  

4. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj;  

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća; 

6. 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; 
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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; 

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.  

   

Dnevni red 29. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 19 sati i 05 minuta. 
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Točka 1. 

Verifikacija zapisnika 26. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o verificiranju zapisnika uz 

uvažavanje prijedloga vijećnika Slavičeka. 

 

Zapisnik 26. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 19 sati i 

07 minuta. 

 

Točka  2.  

Verifikacija zapisnika 27. sjednice Općinskog vijeća 

   Za verifikaciju zapisnika nije bilo rasprave. 

 

Zapisnik 27. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 19 sati i 

07 minuta. 

 

Točka 3.  

Verifikacija zapisnika 28. sjednice Općinskog vijeća 

    Za verifikaciju zapisnika nije bilo rasprave. 

 

Zapisnik 28. sjednice Općinskog vijeća verificiran je JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA u 19 sati i 

08 minuta. 

 

Točka 4.  

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj 

Načelnik Hercigonja obrazložio je da je statutarnu odluku potrebno donijeti radi usklađivanja s 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  

Vijećnik Slaviček istaknuo je da je Općinsko vijeće u počecima od osnutka Općine Tuhelj imalo 

13 vijećnika, kasnije je smanjeno na 11, a sada na 9. 

 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj donesena je 

JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 19 sati i 10 minuta.  

 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

 

Odluka o Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća donesena je 

JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 19 sati i 14 minuta. 

 

Točka 6.  

Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2020. 

godinu 

 

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu donesena je 

s 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 19 sati i 32 minute. 

 

Točka 7. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju: 

a. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u Općini Tuhelj za 2020. godinu 
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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 

 

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 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Općine Tuhelj za 2020. godinu donesen je sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 19 sati i 49 

minuta.  

 

Točka 8.  

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj za 2020. godinu 

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj za 2020. godinu donesena je sa 6 

glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 19 sati i 50 minuta. 

 

Točka 9.  

Izvješće o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. lipnja do 31. prosinca 2020. 

godine 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. lipnja do 

31. prosinca 2020. godine donesen je sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 19 sati i 58 

minuta. 

 

Točka 10.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj 

 

Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj donesena je sa 6 

glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 20 sati i 01 minutu. 

 

Točka 11. 

Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Tuhelj za 2021. 
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godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

Načelnik Hercigonja obrazložio je da se promjene tiču kratkoročnog zaduženja te da nema drugih 

većih izmjena.  

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu s 

projekcijama za 2022. i 2023. godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 20 sati 

i 02 minute. 

 

Točka 12. 

Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. 

godinu 

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu donesena je 

sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 20 sati i 03 minute. 

 

Točka 13.  

Prijedlog: 

a. I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu  

 

I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tuhelj za 2021. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 20 sati i 04 

minute. 

 

b. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tuhelj za 2021. godinu 

 

I.izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj 

za 2021. godinu donesene su sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 20 sati i 05 minuta. 

 

c. I. izmjene i dopune Programa utroška turističke pristojbe u 2021. godini  

 

I. izmjene i dopune Programa utroška turističke pristojbe u 2021. godini donesene su sa 6 

glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN u 20 sati i 06 minuta. 

 

d. I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj u 2021. godini  

 

I.izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj u 2021. godini donesene su sa 8 

glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN u 20 sati i 07 minuta. 

 

Točka 14. 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Tuhelj 

Na upit vijećnika Turčina, načelnik Hercigonja objasnio je da se u popis nerazvrstanih cesta 

uvrštava odvojak u Svetom Križu koji vodi do četiri kuće.  

 

Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Tuhelj donesena je 

JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 08 minuta. 

 

Točka 15. 

Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade 
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Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donesena je JEDNOGLASNO s 9 glasova 

ZA u 20 sati i 09 minuta. 

 

Točka 16. 

Prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa 

 

Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa donesena je JEDNOGLASNO s 9 

glasova ZA u 20 sati i 10 minuta. 

 

Točka 17.  

Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje zgrade dječjeg vrtića u Tuhlju 

 

Odluka o davanju na upravljanje i korištenje zgrade dječjeg vrtića u Tuhlju donesena je 

JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 21 minutu. 

 

Točka 18. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 

 

Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski doneseno je 

JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 25 minuta. 

 

Točka 19.  

Prijedlog suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića 

Potočić Tuheljski 

 

Suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Potočić 

Tuheljski donesena je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 27 minuta. 

 

Točka 20. 

Prijedlog suglasnosti na I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski 

 

Suglasnost na I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića Potočić Tuheljski donesena je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 28 minuta. 

Točka 21. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća 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 donesen je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 28 minuta. 

 

Točka 22. 

Prijedlog zaključka 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 

 

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 donesen je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 29 minuta. 

 

Točka 23. 
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu 

Načelnik Hercigonja zahvalio se ovom sazivu Savjeta mladih jer se na dnevnom redu nalazi i 

točka o raspisivanju izbora za novi saziv. U ovom sazivu dato je puno dobrih prijedloga od 

Savjeta mladih te su brojni životni projekti izvršeni na temelju njih.  

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu donesen 

je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 32 minute.  

 

Točka 24.  

Informacija o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za 

razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine 

Predsjednik Savjeta mladih Tomislav Tramišak upoznao je vijećnike s aktivnostima koje je Savjet 

mladih provodio tokom 2020. godine u sklopu provođenja Lokalnoj programa za mlade Općine 

Tuhelj.  

 

Točka 25. 

Prijedlog Javnog poziva o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine 

Tuhelj 

 

 

Javni poziv o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Tuhelj usvojen je 

JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA u 20 sati i 33 minute. 

 

Točka 26 

Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 20 sati i 42 minute. 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća 

      Katarina Špetić                   Robert Romić 


