REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/15
URBROJ: 2135-03-01/21-02
Tuhelj, 4. listopada 2021. godine
ZAPISNIK
2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 4. listopada 2021. godine
u prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 20,00 sati
Prisutni:
Vijećnici:, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Veronika Kolman, Nikola Matečić, Robert
Romić, Ivan Šurina, Martin Turčin
Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja
Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO
Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO
Ostali prisutni: Snježana Romić, predsjednica općinskog Povjerenstva za ravnopravnost
spolova
Nisu bili prisutni: vijećnici Rudolf Bišćan i Katarina Marić
U 20,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i ostale
prisutne.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se u dostavljeni dnevni red u materijalima doda
točka 11. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu novčanih pomoći učenicima i
studentima, a da dosadašnja točka 11. Pitanja i prijedlozi postane točka 12.
Stoga je predsjednik Općinskog vijeća predložio sljedeći:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika 1. sjednice Općinskog vijeća;
2. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za
razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine;
3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u razdoblju od 10.
lipnja do 31. prosinca 2021. godine;
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine;
5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine, k.č.br. 823/1, k.o. Sveti Križ;
6. Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta;
7. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području općine Tuhelj;
8. Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći Božu Hušku;
9. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj;
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10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zagorske javne vatrogasne
postrojbe;
11. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu novčanih pomoći učenicima i
studentima;
12. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red 2. sjednice usvojen je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA.
Točka 1.
Verifikacija zapisnika 1 sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik nije bilo primjedbi.
Zapisnik 1. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 6 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽAN.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za
razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je prisutne da je o prijedlogu Odluke raspravljala
Komisija za financije i proračun koja s 2 glasa za i 1 glasom suzdržan predlaže donošenje
odluke kao u prilogu.
Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od
01.01. do 30.06.2021. godine donesena je sa 5 glasova ZA, 1 glasom SUZDRŽAN i 1
glasom PROTIV.
Točka 3.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u razdoblju od 10.
lipnja do 31. prosinca 2021. godine
Načelnik Hercigonja pojasnio je prisutnima da je potrebno donijeti novu odluku radi provedenih
lokalnih izbora nakon kojih je saziv Općinskog vijeća drugačije konfiguriran.
Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj u razdoblju od 10.
lipnja do 31. prosinca 2021. godine donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA.
Točka 4.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Tuhelj za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2021. godine donesen je sa 5 glasova ZA, 1 glasom SUZDRŽAN i 1
glasom PROTIV.
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Točka 5.
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine, k.č.br. 823/1, k.o. Sveti Križ
Odluka o prodaji nekretnine, k.č.br. 823/1, k.o. Sveti Križ donesena je JEDNOGLASNO
sa 7 glasova ZA.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA.
Točka 7.
Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području općine Tuhelj
Načelnik Hercigonja je obrazložio da moramo donijeti novi plan zato što je otvoren Dječji vrtić
Potočić Tuheljski.
Plan mreže dječjih vrtića na području općine Tuhelj donesen je JEDNOGLASNO sa 7
glasova ZA.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći Božu Hušku
Odluka o dodjeli pomoći Božu Hušku donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj
Načelnik je objasnio vijećnicima da je donošenje procjene rizika tehnička odluka koju je
potrebno donijeti, a na temelju nje će se napraviti plan djelovanja.
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj donesena je
JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA.
Točka 10.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zagorske javne vatrogasne
postrojbe
Načelnik Hercigonja objasnio je da je napravljena nova zgrada Zagorske javne vatrogasne
postrojbe u Zaboku te da se mijenja sjedište.
Od nas se kao od suosnivača traži suglasnost.
Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe
donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA.
Točka 11.
Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu novčanih pomoći učenicima i
studentima
3

Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je prisutne da su stranke zastupljene u Općinskom
vijeću postigle sporazum za imenovanje članova komisije stoga se predlaže da se u Komisiju
za dodjelu novčanih pomoći učenicima i studentima imenuju članovi Općinskog vijeća
Veronika Kolman i Ivan Šurina te službenica JUO Katarina Špetić
Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu novčanih pomoći učenicima i studentima
donesena je JEDNOGLASNO sa 7 glasova ZA.
Točka 12.
Pitanja i prijedlozi
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je svima na dolasku i zaključio sjednicu u 20,53 sati.
Zapisničarka

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Katarina Špetić

Robert Romić
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