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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 TUHELJ 

 

KLASA: 021-05/16-01/6 

URBROJ: 2135-03/16-01/2-2 

 

Tuhelj, 05. rujna 2016. godine    

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

 

17. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 05. rujna 2016. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 18:00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Darko Medvedec, Robert Romić, Milivoj Škvorc, Rudolf Bišćan, Mladen Mustač, Snježana 

Romić, Armando Slaviček i Zlatko Turčin 

Načelnik Općine Tuhelj: Renato Ilić 

Djelatnici JUO-a:  Tomislav Tramišak, stručni suradnik 

 Katarina Špetić, administrativni tajnik 

 

Nisu prisutni: vijećnici Ivan Burić, Dubravko Fekeža, Veronika Kolman, zamjenik načelnika Mladen 

Hercigonja 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Darko Medvedec otvorio je 17. sjednicu Općinskog vijeća 

Općine Tuhelj u 18:02 sati,  pozdravio sve prisutne i konstatirao kako je prisutno 8 od 11 vijećnika 

Općinskog vijeća te da nisu prisutni vijećnici Burić, Fekeža, vijećnica Kolman te zamjenik načelnika 

Hercigonja. S obzirom da je prisutno više od polovice vijećnika, postoji kvorum te vijeće može 

pravovaljano odlučivati.   

Predložio je sljedeći dnevni red: Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Tuhelj za razdoblje 2015. – 2020. godi 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika 15. sjednice Općinskog vijeća; 

2. Verifikacija zapisnika 16. sjednice Općinskog vijeća;   
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi procjene rizika od velikih nesreća na području 

Općine Tuhelj; 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o smanjenju komunalnog doprinosa na temelju zahtjeva 

Branka Glogoškog; 

5.  Pitanja i prijedlozi.  
 

U 18 sati i 03 minute  Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je prihvatilo navedeni  

DNEVNI RED. 
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Točka 1. 

 

Verifikacija zapisnika 15. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje. 

 

U 18 sati i 04 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je verificiralo 

Zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj 

 

Točka 2. 

 

Verifikacija zapisnika 16. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu. 

Vijećnik Slaviček rekao je kako nema primjedbi po zapisniku nego po onome što se raspravljalo. 

 

U 18 sati i 06 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj  JEDNOGLASNO  je verificiralo 

Zapisnik 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj 
 

Točka 3. 

 

Razmatranje i donošenje Odluke o izradi procjene ugroženosti i plana civilne zaštite i 

spašavanja na području Općine Tuhelj; 

 

Načelnik je objasnio kako je donošenje ove odluke zakonska obveza Općine Tuhelj radi promjene 

Zakona o sustavu civilne zaštite te se moramo tome prilagoditi. 

Vijećnik Romić nadovezao se kako je potrebno donijeti cjelovitu verziju usklađenu s novim zakonom. 

Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je kako se u odluci govori o pokretanju postupka, a u čl.2 

odluke ovlašćuje se načelnik za sklapanje ugovora. 

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o Odluci kojoj se u članku 2. izbacuje 

ime izvođača te sada članak 2. Odluke glasi: ''Ovlašćuje se načelnik Općine Tuhelj da nakon 

provedenog pozivnog natječaja sklopi ugovor s odabranom tvrtkom.'' 

 

U 18 sati i 12 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku  o 

izradi procjene ugroženosti i plana civilne zaštite i spašavanja na području Općine Tuhelj 

 

 

Točka 4. 

 

Razmatranje i donošenje Odluke o smanjenju komunalnog doprinosa na temelju zahtjeva 

Branka Glogoškog 

 

Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je prisutne da je Branko Glogoški iz Tuhlja 72 predao zahtjev 

za legalizaciju u sklopu koje mora platiti komunalni doprinos za dvije građevine gospodarsko- 

proizvodne namjene.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje. 

 

U 18 sati i 16 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku 

o smanjenju komunalnog doprinosa na temelju zahtjeva Branka Glogoškog 
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Točka 5. 

 

Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je prisutne da je vijećnik Mustač Općinskom vijeću i 

Načelniku Općine Tuhelj poslao zahtjev za uređenje lokalnih i nerazvrstanih cesta te zahtjev za 

postavljanje prometnog znaka. 

Vijećnica Romić obavijestila je prisutne vijećnike kako je tijekom mjeseca srpnja imala sastanak s 

mještanima Lipnice Zagorske, Biserkom Cinotti i Zlatkom Zanoškim koji su zatražili sastanak s njom 

kao općinskom vijećnicom i predsjednicom Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. 

Vijećnica Romić objasnila im je da su njihove primjedbe i želje primljene na znanje te da će o tome 

izvijestiti Općinsko vijeće kao i vidjeti o kojim se cestama točno radi te koji je problem prilikom 

održavanja istih.  

Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike kako je od 06. svibnja 2016. godine predsjednik 

Savjeta mladih Tomislav Tramišak, a njegova zamjenica je Paula Petrinec. 

Vijećnici su raspravljali još o proširenju Novog groblja u Tuhlju, proširenju javne rasvjete, izgradnji 

vrtića, održavanju nerazvrstanih cesta i ostalim aktualnim temama. 

Predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je 17. sjednicu Općinskog vijeća u 18 sati i 55 minuta. 

 

 

 

 

 

Zapisničarka                          Predsjednik Općinskog vijeća 

 

 

 

Katarina Špetić                          Darko Medvedec, dipl. ing. 

 

 


